
Orientační seznam potřeb
         a věcí pro přijímané klienty 

1) Osobní doklady a jiné písemnosti potřebné při příjmu:
 občanský průkaz
 průkaz zdravotní pojišťovny
 průkaz diabetika a jiné průkazy evidence u odborných lékařů
 průkaz TP, ZTP, ZTP/P
 poslední rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči
 zdravotní dokumentace, výpis od stávajícího praktického lékaře, pokud má klient 

zájem se přeregistrovat k našemu praktickému lékaři

2) Léky:
 léky, které klient užívá i s popisem užívání
 inzulín, inzulínová pera, glukometr, případně jiné léky aplikované injekcí, včetně 

popisu užívání

3) Zdravotní a kompenzační pomůcky:
 brýle
 zubní náhrady vč. čistících prostředků a lepidla
 specializované obvazy, pokud je klient používá
 jednoúčelové hygienické pomůcky (pleny, kalhotky, podložky do lůžka apod.)
 hole, francouzské hole, protézy, chodítka, invalidní vozíky apod.
 naslouchátka a další
 stomické sáčky a související materiál

4) Hygienické potřeby
 mýdlo, šampon, jiné potřebné krémy, hřeben, tělové mléko
 holící krém nebo pěna, holící strojek, krém nebo balzám po holení
 fén
 zubní kartáček, pasta, kalíšek na čištění chrupu a protéz
 mycí žínky podle potřeby
 toaletní papír



5) Ošacení
 v přiměřeném množství oblečení pro různá roční období včetně obuvi, vč. ramínek
 vhodné domácí oblečení včetně domácí obuvi (doporučujeme pevnou a bezpečnou 

obuv)
 oblečení pro spaní v dostatečném množství, župan
 spodní prádlo v dostatečném množství
 kapesníky (raději papírové), ponožky, punčochy, pokrývky hlavy, deštník apod.

Doporučujeme, aby si klienti do Domova nebrali luxusní, příliš drahé a obtížně pratelné 
ošacení, dále ošacení s perličkami, flitry, ošacení vyžadující zvláštní prací prostředky 
(standardně pereme v Eltře – doporučený dezinfekční prací prostředek). 
Nemůžeme v tomto případě zaručit, že po vyprání a sušení bude toto ošacení bez újmy.
Děkujeme za pochopení.

6) Další věci
 ručníky, případně utěrky v dostatečném množství
 ubrus, ubrousky, dekorační předměty podle vlastního uvážení
 oblíbené knihy, časopisy, psací potřeby, ruční práce,  podle zájmu klienta
 hodiny, hodinky, budík
 případně hrnečky na kávu, čaj, drobné nádobí (k dispozici je kuchyňka)
 případně pokojové květiny, obrazy  apod.

  7)) Se sociální pracovnicí a vedením Domova lze individuálně dohodnout:
 vlastní drobný nábytek (křeslo, podnožka, polička)
 televizi, rádio, vlastní elektrický spotřebič

Tento seznam obsahuje základní vybavení klienta pro pobyt v našem Domově a má pouze 
informační charakter. Doporučujeme s sebou také vzít potřebnou hotovost na úhradu 
pobytu, drobné nákupy  (v Domově je obchod se základním zbožím) aj.
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