Seznam oblečení a věcí při nástupu do Domova seniorů Břeclav, p. o.

chodící klient
Druh oblečení
Noční košile (ženy)
Kabátek pyžamový (muži)
Kalhoty pyžamové (muži)
Mikina
Svetr
Tričko kr. rukáv
Tričko dl. rukáv
Tepláky/ kamaše
Kalhoty dlouhé
Ponožky, podkolenky
Nátělník

Počet
kusů
5
5
5
4
3
5
5
7
3
10
5

Druh oblečení
Podprsenka (ženy)
Slipy, trenky (muži)
Spodky
Utěrka
Šála
Rukavice
Čepice
Kapesníky (papírové)
Ložní prádlo, duchny, polštáře,
přikrývky apod. jsou samozřejmě
erárním vybavením DS. Klient si ale
může přinést vlastní polštářek,
menší deku, pokud je na ni zvyklý.

Spodní košilka
Bunda zimní nebo kabát
Zástěra šatová (ženy)
Žínka (froté)
Ručník
Osuška
Župan
Kalhoty krátké
Sukně

5
1
3
5
5
2
1
2
2

Hygienické potřeby
Sprchový gel
Šampon na vlasy
Krém na obličej, ruce
Holící potřeby (muži)
Hřebínek
Kartáček na zuby
Zubní pasta
Papírové kapesníčky

Košile kr. rukáv (muži)
Košile dl. rukáv (muži)

5
4

Šátek (ženy)

2

Vesta

1

Vlhčené ubrousky
Menalind (čistící pěna a
krém) – pro inkontinentní kl.
Pleny, natah. kalhotky,
vložky
Toaletní papír (pro klienty bez
inkontinenčních pomůcek)

Kalhotky (ženy)

10

Počet
kusů
3
10
2
2
1
2
2

Pouzdro na zubní protézu

1
1
balení

2-3
balení

Dokumenty a tiskopisy: aktuální důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání PnP,
platný občanský průkaz, průkazka zdravotní pojišťovny, nahlásit na poště, že
nastupujete do Domova seniorů, Na Pěšině 13, Břeclav 3, ať důchod posílají na
poštu číslo 3 (Stará Břeclav).
Lékařská dokumentace: těsně před nástupem do DS si vyžádejte od svého
praktického lékaře svou zdravotní dokumentaci. Pokud Vám ji odmítne vydat,
vyžádá si ji lékař zařízení oficiální cestou.
Léky: nezapomeňte s sebou vzít léky, které užíváte, v množství, které vám
vystačí od nástupu do konce kalendářního měsíce pobytu (záleží tedy na termínu
nástupu do DS), případně si na ně nechat obvodním lékařem napsat recept.
Pokud používáte inkontinenční pomůcky (plenkové kalhotky, atd.),
nezapomeňte s sebou vzít dostatečné zásoby (alespoň 2 – 3 balíky), nebo
přineste poukaz na pomůcky při inkontinenci.
Kompenzační pomůcky jako brýle, naslouchadla, zubní protézu, berle, franc.
hole, chodítko, invalidní vozík + smlouva o zapůjčení inv. vozíku. Důležité je,
aby kompenzační pomůcky byly funkční.
Z důvodu minimální možnosti úložných prostor Vás prosíme, abyste své
oblečení přinesli v přiměřeném množství, které odpovídá Vašim potřebám. Viz
seznam oblečení při nástupu do Domova seniorů.
Každé další oblečení, které přinesete (i nové), dejte prosím do sáčku
označeného jménem, nechte na recepci nebo na sesterně. Nepoznačené
oblečení se vzhledem k velkému provozu prádelny může ztratit!!! Za
nepoznačené oblečení neneseme zodpovědnost. Dále neneseme
zodpovědnost za cenné věci (šperky, TV, radio apod.), které odnesete bez
nahlášení.
Obuv: bačkory (např. s přezkou nebo zipem – pantofle nejsou vhodné zejména
kvůli možnému úrazu) a vycházková obuv.
Nádobí: kompletní jídelní příbor a malou lžičku, hrnek, příp. další věci dle
vašeho uvážení (nůž, otvírák na konzervy, utěrku).
Vše je určeno pro vlastní potřebu klienta na pokoji (obědy jsou klientům
podávány samozřejmě na nádobí domova).
Další věci, které si můžete přinést: např. oblíbené obrázky, fotografie, budík či
hodiny, menší rádio, milou knížku, kytičku v květníku, vázičku apod.

Hygienické potřeby (šampon, sprchový gel, zubní pastu) musí RODINA po
celou dobu pobytu v DS pravidelně doplňovat, a to 1x měsíčně (vždy na
začátku měsíce)!
VÝŠE UVEDENÉ OBLEČENÍ, DOKUMENTY, HYGIENICKÉ
POTŘEBY A DALŠÍ VĚCI ZE SEZNAMU JE NUTNÉ DO ZAŘÍZENÍ
PŘINÉST NEJPOZDĚJI DVA DNY PŘED PŘIJETÍM KLIENTA!!! BEZ
TĚCHTO VĚCÍ NELZE KLIENTA PŘIJMOUT!!!

