SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE CHOMUTICE
Domov pro seniory
Obora 11, 508 01 Hořice

Informace pro klienty nastupující do Domova pro seniory

Nástup do zařízení probíhá vždy ve sjednaném termínu.
V den nástupu do zařízení je vhodné si připravit:
•

občanský průkaz

•

průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

•

v případě, že klient chce být registrovaný u smluvního lékaře Domova je potřeba
výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře (doporučujeme, aby lékař
vyznačil konkrétní datum přeočkování tetanu a pneumo)

•

rozpis užívaných léků potvrzený lékařem, uvedený druh diety, používané další
pomůcky, např. inkontinenční (vložky, plenkové kalhotky), kompenzační (franc. hole,
chodítko, invalidní vozík, sluchadla apod.)

•

doklad o výši přiznaného příspěvku na péči (např. kopie rozhodnutí)

•

aktuální výměr důchodu, případně jiný doklad o výši důchodu (v případě, že klient
žádá o sníženou úhradu a doklad o výši důchodu nebyl doložen)

•

menší finanční hotovost na drobné výdaje

•

hotovost na úhradu pobytu při nástupu

•

ošacení a věci osobní potřeby dle vlastního uvážení a zvyklostí

Oblečení
Z důvodu toho, že se prádlo klientů pere společně, musí být nezaměnitelným způsobem
označeno na místě, které není při běžném používání viditelné. S označením prádla pomohou
naši pracovníci (zažehlovací lis) nebo je po domluvě zajištěno klientem.
S ohledem na zdravotní stav a odívací zvyklosti klienta je samotný výběr a množství věcí na
jeho uvážení. Doporučujeme, vzít si takové oblečení, na které je klient zvyklý, a které rád
nosí (domácí a venkovní obuv, spodní prádlo, punčochy, ponožky, noční košile, pyžamo,
župan, domácí oděv, kabát, bunda, šátek).
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Hygienické potřeby
Veškeré věci osobní potřeby by měly odpovídat především zdravotnímu stavu klienta a jeho
návykům. Doporučujeme, aby si klient přinesl takové hygienické potřeby, které užívá a na
které je zvyklý (tekuté mýdlo, šampón, žínky, ručníky, tělové mléko, zubní kartáček a zubní
pasta, hřeben, nůžky na nehty, holící potřeby, toaletní papír, kapesníky).

Dále s sebou doporučujeme:
•

brýle

•

psací potřeby

•

příbor, lžíce, lžička, menší nožík

•

hrníček, sklenička

•

káva, čaj

•

cukr/ umělé sladidlo

•

balení minerálních vod

•

termoska (v případě, že má klient rád po celý den teplé nápoje – čaj, káva)

•

deka (na používání přes den)

•

povlečení na lůžko

•

froté prostěradlo

•

látkové pleny - na provádění hygieny, klient s potížemi s inkontinencí

Klient má rovněž možnost přinést si s sebou další vybavení, předměty dle svého uvážení a
prostorových možností pokoje, které mu zpříjemní prostředí; např.: obrázky, lampička,
hodiny, kalendář, fotografie, radiopřijímač atd.
V případě potřeby budou další osobní věci upřesněny při pobytu.
Pokud máte další dotazy, můžete nás navštívit nebo kontaktovat sociální pracovnici. Rádi
Vám všechny Vaše dotazy zodpovíme.
Sociální pracovnice: Mgr. Veronika Kuchtová – tel.: 725 450 144,
e-mail: kuchtova@ddobora.cz
Těšíme se na Vás.
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