Seznam věcí k nástupu
V den nástupu do zařízení s sebou, prosím, přineste následující:
▪ Občanský průkaz
▪ Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
▪ Kontakt na obvodního lékaře
▪ Důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
▪ Zásobu léků s rozpisem jejich užívání nebo recepty na tři dny
▪ Peněžní hotovost na zaplacení pobytu a ostatní výdaje

Uvedený seznam věcí je spíše orientační, veškeré oblečení a potřeby by měly odpovídat především
zdravotnímu stavu klienta a jeho návykům.

Hygienické potřeby:
▪ Zubní kartáček + zubní pasta nebo Sklenička na zubní protézu + prostředky na čištění protézy podepsané
▪ Hřeben nebo kartáč na vlasy
▪ Sprchový gel (případně tekuté mýdlo) podepsané
▪ Šampon na vlasy (případně tužidlo, lak na vlasy atd.) podepsané
▪ Mycí houba- růžička
▪ Holící potřeby (u mužů, uložené v menší taštičce)
▪ Papírové kapesníky, látkové dle zvyku uživatele
Dále s sebou doporučujeme:
▪ oblíbený hrneček, polštář, lampička….
▪ káva (v uzavíratelné sklenici), čaj pokud má nějaké speciální chutě ( v Domově se připravuje rozpustná
káva),
▪ cukr/umělé sladidlo
▪ balení minerálních vod/neperlivých vod pokud uživatel pije….

Další věci a potřeby jsou uvedeny v doporučeném optimálním množství, s ohledem na zdravotní stav a
zvyklosti uživatele.
Seznam oblečení:
5 ks spodní prádlo (kalhotky nebo trenýrky) pokud využívá
2 ks spodní košilka nebo nátělník pokud využívá
5 párů ponožek
2 ks noční košile nebo pyžamo
4 ks tričko s krátkým rukávem (halenka, košile)
4 ks tričko s dlouhým rukávem (halenka, košile)
3 ks svetr nebo mikina
4ks tepláky (kalhoty, kamaše, domácí oblečení apod.)
jedno sváteční oblečení 1 ks bunda nebo kabát zimní
1 ks bunda nebo kabát jarní čepice, šátek, rukavice
5 ks plátěný kapesník (papírové) pokud je používají
1 páry domácí obuv (raději papuče)
1 pár obuv letní 1 pár obuv zimní

Všechno ošacení musí být označeno- vyšité, nebo přišitý tkaloun se
jménem uživatele

