Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace
Klášterní 34, 793 99 Osoblaha
tel.: 554 642 053, e-mail: inf-dps@osoblaha.eu

Doporučený seznam osobních věcí
při přijetí do Domova pro seniory Osoblaha p.o.
1) Osobní doklady a jiné dokumenty, pokud Vám byly vystaveny:
Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, průkaz
diabetika a jiné evidence u odborných lékařů, výměr důchodu - pokud si klient chce zažádat o
ponížení úhrady z důvodu nedostatečné výše důchodu.

2) Léky:
Pravidelně užívané léky, inzulin, inzulinové stříkačky nebo pero, případně jiné injekce, které
máte aktuálně ordinované. Je důležité znát, na jaké léky případně jiné látky máte alergii a tuto
informaci předat vedoucí zdravotního úseku v den přijetí do zařízení!

3) Zdravotní a kompenzační pomůcky, pokud je používáte:
Brýle, naslouchadla, zubní protézy, kolostomické vaky, hole, francouzské hole, berle, chodítka,
invalidní vozíky, protézy aj.

4) Ošacení a další věci osobní potřeby dle vlastního uvážení:
Oblečení a obuv pro všechna roční období v přiměřeném množství (do jedné středně velké šatní
skříně), domácí oblečení a obuv dle vlastního výběru (nejsou vhodné pantofle, raději zvolte
zavřenou domácí obuv), spodní prádlo, oblečení na spaní, župan, vždy ve větším množství u
lidí méně pohyblivých a trpících inkontinencí, kapesníky (nejlépe papírové), ponožky,
punčochy, pokrývky hlavy, deštník, tašku na nákup v bufetu aj.

5) Hygienické potřeby - doporučujeme:
Osušky, ručníky, žínky, mýdlo, pomůcky pro hygienu dutiny ústní, kosmetické výrobky, které
používáte (tělové mléko, tekuté mýdlo, pěna do koupele apod.), vlhčené ubrousky, nůžky nebo
kleštičky na nehty, hřeben, případně vysoušeč vlasů, natáčky, holicí potřeby, pokud je
používáte aj.

6) Věci denní potřeby, například:
Ubrus, ubrousky, drobné nádobí (kastrůlek, miska s víkem, talíř, hrnečky, skleničky, příbor,
nůž, varná konvice), polštářek, obrazy, televizor, rádio, video, hudební nástroj, fotoalbum,
vzpomínkové předměty, malá lednice, knihy, časopisy, potřeby k realizaci koníčků, zálib
(pletení, ruční práce, fotoaparát, kreslení, vyšívání, zahradní náčiní dle domluvy), psací potřeby,
korespondenci, šicí potřeby, hodinky, hodiny, termosku, konvici na čaj, pokojové květiny aj.

7) Domácí malá zvířata:
Je možné si s sebou přinést po předchozí domluvě akvárium s rybkami nebo želvu.
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