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Příloha č. 4 Věci doporučené pro přijetí 
 

 

Věci doporučené pro přijetí 

Osobní doklady a dokumenty, pokud byly vystaveny 

 

 Občanský průkaz 

 Průkaz zdravotní pojišťovny 

 Průkaz mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) 

 Rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči, bylo-li vydáno  

 Rozhodnutí soudu o omezení ve způsobilosti k právním úkonům a listinu o ustanovení 

opatrovníka 

 Finanční hotovost na drobné nákupy, kadeřnici, pedikérku, na léky 

 Kontakty na nejbližší rodinné příslušníky, osoby blízké či přátele 

Podklady a pomůcky potřebné pro zdravotní péči 
Podklady pro zdravotní péči je nutné předložit nejdéle v den nástupu do našeho zařízení, pro plánování 

péče doporučujeme dříve. 

 

 Rozpis léků potvrzený razítkem a podpisem lékaře 

 Léky na celou dobu pobytu 

 Při překladu z nemocnice: Překladová zpráva  

 V případě inkontinence: Inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu 

 Kompenzační a rehabilitační pomůcky (brýle, naslouchátko, berle, hůlka, chodítko, invalidní 

vozík, zdravotní ponožky/punčochy apod.) 

 

Zdravotní sestry v zařízení poskytují ošetřovatelskou péči na základě ordinace lékaře prostřednictvím 

odbornosti 913 

 

Osobní oděvy 

 

Oblečení, na které jste zvyklí, a které rádi nosíte v přiměřeném množství tak, aby mohla být zajištěna 

jeho pravidelná výměna. Doporučujeme Vám bavlněné materiály oblečení.  
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Doporučené: 

 Spodní prádlo (kalhotky, trenky, tílka, košilky) 

 Punčochy, ponožky 

 Noční košile, pyžamo, župan 

 Oblečení na doma i do společnosti (kalhoty, tepláky, trika, košile, halenky…) 

 Neklouzavá pevná domácí obuv 

 Kapesníky 

 

Přejete – li si užívat naši prádelnu, doporučujeme mít všechno prádlo označené na skrytém místě, našít 

jmenovku z vnitřní strany oděvu, u triček a košilí na zadní straně u krku, u kalhot na zadní lem pasu. Rádi 

Vám prádlo označíme v den nástupu naším štítkovačem. 

Pozor na označení, které by mohlo být viditelné, fixy skrz jemné látky prosvítají, nešetrným označením 

si prádlo můžete zničit. Každý nemusí vidět Vaše jméno na oblečení nebo obuvi. 

 

Osobní hygienické pomůcky 

 

 Šampon, mýdlo, sprchový gel 

 Pomůcky pro hygienu dutiny ústní (kartáček, zubní pasta, čisticí tablety na protézu, kelímek 

na protézu) 

 Kosmetické pomůcky, které používáte (parfém, krémy na tělo a obličej, líčení, apod.) 

 Nůžky na nehty, hřeben, natáčky 

 Holicí potřeby 

 Ručníky, osušky, žínky, kapesníky 

 

Věci pro osobní potřebu 

 

 Knihy a časopisy 

 Potřeby k realizaci osobních zájmů (pletení, ruční práce, fotoaparát, …) 

 Hodinky, hodiny 

 Polštářek, deka na přikrytí na den 

 Vlastní termokonvici na nápoje 

 Vlastní hrneček na kávu nebo čaj 

 Časopisy nebo jejich předplatné 

 


