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Příloha č. 1

Výpůjční řád půjčovny zdravotních pomůcek
I. Obecná ustanovení
Zřizovatelem půjčovny zdravotních pomůcek (dále jen půjčovna) je:
MEDICA Třinec, z.ú.
Skladové prostory půjčovny jsou na adrese:
Konská 197, Třinec, 739 61
Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny je:
Kateřina Drongová, MSc. MBA
Provozní doba půjčovny je:
PO – PÁ 8:30 – 14:30,
0, nejlépe po telefonické domluvě
II. Specifické údaje
Vhodnou pomůcku pro pacienta doporučuje lékař nebo sestra MEDICA Třinec podle jeho
individuálních potřeb. Pacientem se rozumí osoba, v jejíž prospěch je pomůcka
vypůjčena/pronajata. Klientem se rozumí fyzická osoba, která pomůcku vypůjčí/pronajme.
Vypůjčení je možné pouze po uzavřen
uzavřeníí smlouvy o výpůjčce a zaplacení vratné zálohy.
Bezplatná výpůjčka je možná maximálně na dobu 3 měsíců. Po uplynutí tohoto období bude
uzavřena smlouva o nájmu, uhrazená vratná záloha a nájemné dle platného ceníku.
III. Povinnosti smluvních stran
Klient bude
de seznámen s jeho právy a povinnostmi, provozním řádem půjčovny a všemi
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o výpůjčce
výpůjčce/nájmu.
Klient bude seznámen s obsluhou pomůcky a bude mu názorně předved způsob použití
a údržby. U každé pomůcky bude k dispozici ná
návod k použití.
Pomůcky mohou být užívány pouze ve prospěch klienta nebo pacienta. Klient bude pomůcky
používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami správné obsluhy, údržby
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a užívání, s nimiž byl seznámen při předání pomůcek. Klient se zavazuje těmito pokyny řídit
a dodržovat je.
MEDICA Třinec nezodpovídá za újmy, které budou způsobeny poškozením či špatným užíváním
pomůcky v rodině. Klient za pomůcky osobně odpovídá po dobu od převzetí do jejich vrácení.
V případě, že v průběhu doby výpůjčky
výpůjčky/nájmu dojde k poškození pomůcky, a to i bez zavinění ze
strany klienta, musí klient o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat svoji kmenovou
sestru a s ní situaci řešit.
Pomůcky si mohou vyzvednout pečující v provozní době půjčovny nebo po dohodě přímo ve
skladu půjčovny (Konská 197, Třinec, 739 61).
Klient se zavazuje vrátit pomůcky v dohodnuté době a ve stavu, v jakém je převzal, tj. čisté
a plně funkční. Zjistí-li se při vrácení pomůcky závady způsobené nedbalostí klienta nebo jeho
neodborným zacházením s pomůckou, je klient povinen nahradit náklady nutné pro odstranění
těchto závad.
V případě zničení, ztráty či odcizení zapůjčené pomůcky nebo její části je klient povinen uhradit
pořizovací cenu takové pomůcky nebo její části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo ke
zničení, ztrátě či odcizení.
IV. Závěrečné ustanovení
S provozním řádem půjčovny zdravotních pomůcek je seznámen každý klient při podpisu
smlouvy o výpůjčce/nájmu.
Provozní řád je přílohou smlouvy o vý
výpůjčce/nájmu.
Provozní řád nabývá účinnosti dne 01. 11. 2021.

V Třinci dne 31.10.2021
schválila: Ing. Andrea Szymeczek, MBA
ředitelka MEDICA Třinec, z.ú.

