
 
Informace pro klienty 
(Domov pro seniory) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

V den nástupu do Domova se dostavte mezi 9,00 – 11,00 hodinou. 
 
 
Přineste si s sebou následující doklady: 

● občanský průkaz 
● průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 
● poslední důchodový výměr a ústřižek od poukázky na důchod 
● doklad o výši přiznaného příspěvku na péči 
● finanční hotovost na úhradu pobytu do konce měsíce 

 
 
Doporučený seznam věcí, které budete potřebovat: 
Uvedený seznam je orientační, veškeré potřeby a vybavení by mělo odpovídat především 
Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu a Vašim potřebám a návykům. 
 
 
Hygienické potřeby: 

● mýdlo (nejlépe tekuté) 
● zubní kartáček + zubní pasta 
● kelímek na zubní protézu a prostředky na čištění zubní protézy 
● hřeben nebo kartáč na vlasy 
● tělová kosmetika (tělové mléko/krém nebo olej, který používáte) 
● nůžky, kleště na nehty 
● papírové kapesníky 
● toaletní papír 
● mycí houba, žínky (5 – 10 ks) 
● ručníky 5 ks, osušky 2 ks, utěrky 2 ks 
● holící potřeby – holící strojek nebo jednorázová holítka dle zvyklosti (u mužů i u žen) 
● vlhčené ubrousky pro seniory 
● mycí a čistící pěny 

 
Zdravotní a kompenzační pomůcky, které používáte: 

● brýle 
● zubní protézy včetně lepidel 
● specializované obvazy 
● hole, chodítka, invalidní vozík 
● naslouchadlo včetně náhradní baterie 
● inkontinenční pomůcky, které používáte 

 
Léky: 

● léky, které užíváte i s rozpisem užívání 
Navštěvujete-li odborného lékaře, doporučujeme vzít si s sebou objednávací kartičky, 
průkazku diabetika apod. 
 
 
Otočte, prosím. 



Ošacení: 
Ženy: Muži: 
• spodní kalhotky • trenýrky, slipy 

   ( v případě kontinence, v opačném případě stačí inkontinenční pomůcky) 
• podprsenky, košilky • tílko 
• ponožky • ponožky 
• trička, halenky • trička, košile 
• svetr, vesta • svetr, vesta, mikina 
• tepláky, kamaše, kalhoty • tepláky, kalhoty 
• sukně, šaty • domácí oděv 
• noční košile, pyžamo • pyžamo 
• župan • župan 
• společenský oděv • společenský oděv 
• kapesníky • kapesníky 
  (látkové nebo papírové dle zvyklosti)               (látkové nebo papírové dle zvyklosti) 
• kabát, bunda • kabát, bunda 
• domácí pevná obuv  • domácí pevná obuv 

• obuv na ven (letní/zimní) • obuv na ven (letní/zimní) 
• čepice, klobouk, šátek • čepice, klobouk 

• rukavice • rukavice 

 
 
Osobní věci přizpůsobte dle Vašich zvyklostí a aktuální situaci. 
 
Další vybavení: 
• příbor včetně malé a velké lžíce 

• hrneček, sklenička 

• konvice na čaj 
• malý podnos na noční stolek 

• hodinky, budík 

• svačinová dóza 

• menší pevná taška pro případ hospitalizace 

• deka, malý polštářek 

 
 
Důležité: Je potřeba, abyste si všechny své osobní věci označili Vašim příjmením 
(vyšitím, razítkovou barvou nebo fixou na textil). 
 
Do Domova je možné vzít si na pokoj (u dvoulůžkového pokoje po dohodě se 
spolubydlícím) vlastní drobné domácí elektrospotřebiče. V případě TV doporučujeme u 
dvoulůžkového pokoje mít k TV sluchátka. Provozování všech elektrospotřebičů je 
podmíněno předložením revizní zprávy na požádání. Poškozené spotřebiče nelze používat. 
 
Další vybavení a předměty dle Vašeho uvážení a prostorových možností, např.: 
dekorační předměty (obrázky, sošky, porcelán, dečky, fotografie), knížky, hodiny na zeď, 
fotoalbum aj. 
 
Veškeré vlastní vybavení a předměty, které budete používat, doporučujeme rovněž 
označit Vašim příjmením. 

 
 


