Seznam důležitých věcí pro pobyt v
Domově seniorů
Tento soupis věcí slouží pro snadnější orientaci při rozhodování, čím vším vybavit nového
klienta našeho Domova seniorů.
Veškeré oblečení je nutné mít při nástupu do Domova vyprané.

Oblečení
Muž

Žena

Ručník froté
Nátělník pánský-bavlna
Spodní prádlo
Ponožky zdravotní-bavlna
Tričko (krátký rukáv)-bavlna
Tričko (dlouhý rukáv)-bavlna
Tepláky (bavlna, kamaše)
Svetr přes hlavu, mikina, košile
Svetr na rozepínání, mikina(kapsy)
Bunda zimní (3/4teční)
Bunda letní (3/4teční)
Čepice letní
Čepice zimní
Šála
Rukavice
Bačkory – pouze nazouvací nebo suchý zip
Boty letní zdravotní (ne pantofle!)
Boty zimní
Polobotky
Šatní ramínka dle potřeby

Ručník froté
Košilka spodní-bavlna
Spodní prádlo
Ponožky zdravotní-bavlna
Tričko (krátký rukáv)-bavlna
Tričko (dlouhý rukáv)-bavlna
Letní zástěra dlouhá, šaty (volné)
Svetr přes hlavu, mikina, košile
Svetr na rozepínání, mikina(kapsy)
Bunda zimní (3/4teční)
Bunda letní (3/4teční)
Čepice letní
Čepice zimní
Šála
Rukavice
Bačkory–pouze nazouvací nebo suchý zip
Boty letní zdravotní (ne pantofle!) 1 pár
Boty zimní
Polobotky
Šatní ramínka dle potřeby

Osobní doklady
•
•
•
•

Občanský průkaz (platný)
Kartička zdravotní pojišťovny
Průkaz diabetika, nebo jiný doklad o návštěvách u odborných lékařů
Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (dle zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.)
• Důchodový výměr (pouze v případě, že klient pobírá důchod složenkou)
• Kopie dokladů v případě, že je žadatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům
• Kontakty na nejbližší rodinné příslušníky

Ostatní
•
•
•
•

Inkontinenční pomůcky (pokud máte v zásobě)
Zásoba léků na 1 měsíc (pouze v originálním balení) + seznam užívaných léků
Poslední lékařské zprávy
Transportní vozík nebo židle na vyprazdňování u lůžka (pouze byly-li Vám předepsány
od zdravotní pojišťovny), berle, vycházková hůl, chodítko, naslouchadlo

•
•
•
•

Zubní protéza (+ dóza na zubní protézu)
Brýle + pouzdro (označené)
Potřeby na holení (vhodný je elektrický holicí strojek)
Toaletní potřeby (zubní kartáček a pasta včetně kelímku na odkládání, hřeben,
sponky, krém, opalovací krém, zrcátko, pinzeta, nůžky na nehty aj.) v toaletní tašce
• Možné vzít oblíbené obrázky, květiny, fotografie, knížky, apod.
Seznam slouží jen jako návod, zejména co se týče oblečení. Vezměte si věci, které
jste zvyklí nosit a které máte rádi.

Těšíme se na Vás
Váš tým Senior-komplex

