Domov se zvláštním režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích, čp. 249,
Dolní Domaslavice 739 38

Informace pro uživatele
nastupující do Domova se zvláštním režimem Pohoda
v Dolních Domaslavicích

Nástup do zařízení v daném termínu je doporučený od pondělí do pátku mezi 8-11
hodinou
V den nástupu do zařízení s sebou, prosím, přineste následující doklady:







občanský průkaz
průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny + poslední aktuální lékařskou zprávu
důchodový výměr
doklad o výši přiznaného příspěvku na péči
rozhodnutí soudu o omezení/zbavení právní způsobilosti a stanovení opatrovníka
zdravotní dokumentaci od obvodního lékaře (od obvodního lékaře léky a
inkontinentní pomůcky-pleny, pokud používá)

Seznam osobních věcí
(Uvedený seznam věcí je orientační, vybavení a potřeby by měly odpovídat zdravotnímu
stavu a individuálním potřebám jednotlivce)
Hygienické potřeby:
- mýdlo (nejlépe tekuté)
- zubní kartáček a zubní pasta
- sklenička na zubní protézu a prostředky na čištění protézy
- hřeben nebo kartáč na vlasy
- šampon
- tělová kosmetika
- papírové kapesníky
- toaletní papír
- mycí houba
- muži – holicí potřeby
- další hygienické potřeby (např. pleny apod.)
- antiperspirant
Užívané léky, mastičky apod. včetně denního rozpisu užívání.
Další věci a potřeby (prosíme nenoste zbytečně moc věcí)

- spodní kalhotky (muži- trenýrky-slipy, spodky) pokud jsou používány
- 3 košilka (muži - tílko) pokud používá
- 5 ponožky
- 4 tričko, halenka (muži – tričko, košile)
- 2 svetr, vesta
- 4 tepláky, kamaše
- 3 noční košile (muži – pyžamo)
- 1 župan
- lehký kabát (pokud je jaro)
- zimní kabát, bunda (pokud je zima)
- domácí obuv
- boty - viz roční období
- čepice,
- šátek, šála

Všechny osobní věcí, prosím, označte (vyšitím) Vaším příjmením nebo
číslem přiděleným soc.pracovnicí při pohovoru, nebo výraznou keprovou
stužkou či jinak viditelně označte. Fix se praním smaže, nelze určit komu
svršky náleží, děkujeme.
Dále je možné vzít si na pokoj po dohodě se spolubydlícím - televizor, radiopřijímač.
Další vybavení a předměty pouze po dohodě s ředitelem zařízení.

