Seznam doporučeného vybavení při nástupu
(přizpůsobuje se podle toho, zda je klient chodící, převážně ležící nebo stále ležící)



Domov není vybaven vozíky a chodítky, proto v případě, že pomůcku potřebujete, si ji
musíte PŘIVÉZT S SEBOU NEBO ZAJISTIT U OBVODNÍHO LÉKAŘE, u kterého jste doposud registrován/a.



Dále doporučujeme vzít sebou ramínka na oblečení a lampičku na noční stolek, 3x natahovací prostěradlo nutné pro výměnu. Toto vybavení Domov NEPOSKYTUJE.



Zásobu léků alespoň na dobu 1 měsíce



Týdenní lékovku na přípravu léků ANABOX – 7 dní



Klient MUSÍ MÍT u sebe léky na bolest hlavy, teplotu, průjem, popřípadě kapky, které
klient užívá v případě kašle, popřípadě zajistit jiné léky, které nejsou na předpis.



Inkontinenční pomůcky (např.: pleny, jednorázové podložky) při inkontinenci, pěna na
mytí, ošetřující krém ( Menalind krém, Menalind olej)- při inkontinenci – buničitá vata.



Digitální teploměr, nůžky a kleštičky na stříhání nehtů, hřeben, kartáček na zuby, sklenička nebo hrneček na zubní náhradu, holení, dětský olejíček, vlhčené ubrousky nebo
papírové utěrky, tyčinku na rty, plastové umyvadlo (u ležících klientů), termoska nebo
konvička na čaj, hrneček s pítkem (na šroubování)…

Doporučené osobní prádlo: přizpůsobte zvyklostem a zdravotnímu stavu klienta

Všechny věci musí být podepsané!!!!!!! Průběžně kontrolovat viditelnost
jména!!!!!


bačkory - pantofle 1 až 2 páry



noční košile, pyžama 6x



spodní kalhoty - spodky 10x



ponožky, punčochy 6x



tepláky 4x



ručníky, žínky 4x, velké osušky 2 x



kapesníky



blůzy, košile denní, vesta, svetr



šatové zástěry, šaty, oblek, kalhoty, sukně



obuv zimní, letní



rukavice, šátek, čepice, klobouk



kabát, bunda (zimní, letní)



dávkovač na léky ANABOX – 7 dní



košíček z PVC na léky



Oblíbený hrneček, obrázek, knížky, polštářek, květiny atd.

OZNAČENÍ OBLEČENÍ JMÉNEM DOMOVEM SPADÁ DO FAKTULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ, TZN. ŽE JE ÚČTOVÁNO 5 Kč/ks.

Po dobu pobytu je potřeba průběžně doplňovat hygienické potřeby (toaletní
papír/ buničitá vata, mýdlo, šampon, pastu na zuby, ochranné krémy, mycí
pěny….)

