Seznam věcí potřebných při nástupu do Domova – ŽENY
OBLEČENÍ:
 Žínka 5ks
 Osuška froté 2ks
 Ručník froté 3ks
 Kapesníky velké 10ks (dle zvyklosti)
 Košilka spodní 3ks (dle zvyklosti)
 Kalhotky dámské – bavlna 10ks
 Ponožky zdravotní – bavlna 10ks
 Noční košile volná – pouze bavlna 3-4ks nebo pyžamo – pouze bavlna 3ks
 Župan 1ks
Domácí ošacení dle zvyklosti:
 Triko krátký rukáv – bavlna 6ks
 Triko dlouhý rukáv – bavlna 6ks
 Kalhoty dlouhé (tepláky – bavlna, kamaše) 4ks
 Mikina – nejlépe fleecová 2ks, Svetr na rozepínání - 2ks (pouze pokud lze prát v pračce!)
 Bunda (kabát) zimní 1ks
 Bunda letní 1ks
 Čepice zimní 1ks
 Šátek 1ks
 Šála 1ks
 Rukavice 1pár
 Bačkory – nejvhodnější jsou nazouvací nebo na suchý zip – 2páry
 Boty letní zdravotní – 1pár
 Boty zimní 1pár
 Polobotky 1pár
OSOBNÍ DOKLADY:









Platný občanský průkaz
Průkaz zdravotní pojišťovny
Zdravotní karta nebo výpis ze zdravotní karty praktického lékaře
Seznam užívaných léků + léky (ne v dávkovači)
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.)
Kopie dokladů v případě, že žadatel je omezen nebo zbaven způsobilosti k právním
úkonům
Kontakty na nejbližší rodinné příslušníky

OSTATNÍ








Pomůcky, které Vám byly předepsány lékařem: pleny a vložky při močové inkontinenci
(eventuelně poslední datum vystavení), transportní vozík nebo klozetová židle, nástavec
na WC, berle, vycházková hůl, chodítko, naslouchadlo,…
Zubní protéza a kelímek na uložení
Brýle + pouzdro (označené)
Toaletní potřeby (zubní kartáček a pasta+kelímek, hřeben, sponky, krém, zrcátko,…)
v toaletní tašce
Deka na přikrytí přes den
Je možné vzít s sebou drobné předměty jako obrázky, květiny, rádio, fotografie, knížky,…

Seznam slouží jen jako návod, zejména co se týče oblečení, vezměte věci, které jste zvyklí nosit a
které máte rádi.
Všechny osobní věci je nutné označit přiřazeným číslem, které Vám před nástupem do Domova
sdělí sociální pracovnice. Oblečení se označí nejlépe vyšitím čísla nebo popsáním fixem na textil
z vnitřní strany oděvu (např. na cedulky, které na oblečení bývají…).

