Domov pro seniory Telč
příspěvková organizace
Špitální 46, 588 56 Telč
IČ: 61737500

Doporučené vybavení do domova pro seniory

Vážená paní, vážený pane,
pro usnadnění Vaší přípravy před přijetím jsme pro Vás připravili seznam potřebných
dokladů a doporučeného oblečení a vybavení:

1. Doklady
 občanský průkaz
 průkaz Vaší zdravotní pojišťovny
 rodný list
 sdělení Úřadu práce o výši vypláceného příspěvku na péči
 zdravotní karta (nebo výpis z karty) od Vašeho obvodního lékaře (nutno
dodat před nástupem)
 léky, které užíváte (zásobu aspoň na 3 dny)
(lékařská péče je v našem domově zajišťována smluvním lékařem, který zde ordinuje
2x týdně, máte však možnost zůstat v péči svého obvodního lékaře a s pomocí
rodinných příslušníků si zajistit návštěvu v jeho ordinaci a rovněž vyzvednutí léků)
 hotovost dle vlastního uvážení

2. Doporučené vybavení do Domova pro seniory Telč
Muži
 jarní a zimní bunda

1 + 1 ks

 kalhoty

2 ks

 svetr, mikina

4 ks

 košile, triko dl. rukáv

8 ks

 pokrývka hlavy

2 ks

 ponožky

8 párů

 tepláky, domácí kalhoty

8 ks

 sváteční šaty

1 ks

 tílka

6 ks

 trenky

6 ks

 pyžamo

6 ks

 kapesníky

10 ks

 ručník

2 ks

 žínka

2 ks

 župan

1 ks (dle zvyklostí)

 boty letní

1 pár

 boty zimní

1 pár

 vnitřní obuv

1 pár



jarní a zimní bunda (kabát)

1 ks + 1 ks



svetr, mikina

4 ks



kalhoty, sukně

2 ks



halenka

8 ks



pokrývka hlavy

2 ks



ponožky, punčochy

8 párů



tepláky, domácí kalhoty

8 ks

Ženy



sváteční šaty

2 ks



spodní košilka

6 ks



spodní kalhotky

8 ks (při užívání inko pomůcek stačí 4)



noční košile

6 ks



kapesníky



ručník

2 ks



žínka

2 ks



župan

1 ks (dle zvyklostí)



boty letní

1 pár



boty zimní

1 pár



vnitřní obuv

1 pár



triko dlouhý rukáv

5 ks



zástěra

2 ks (dle zvyklostí)

10 ks

Seznam je orientační, doporučujeme Vám vybavit se dle své zvyklosti oblečením, ve
kterém se cítíte pohodlně. Důležité je, aby bylo oblečení dobře udržovatelné.
Praní prádla zajišťujeme v naší prádelně.
Prádlo Vám označíme, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo záměně. Jmenovka s Vaším
jménem bude zažehlena na místo, které není viditelné (spodní strana límečku, vnitřní
strana prádla apod.).
Pokud si budete chtít svoje oblečení označit sami, prosíme, domluvte se s námi na
vhodném způsobu.
3. Drobné vybavení
 hrníček, malá lžička, nožík
 termoska na čaj 1 l
 toaletní potřeby – kartáček na zuby, zubní pasta, ústní voda, kelímek na
zubní náhradu, lepidlo na zubní náhradu, tablety na čištění zubní náhrady

 sprchový gel, šampon, tělové mléko
 toaletní papír, papírové kapesníky
 hřeben, holicí potřeby, nůžky, malý visací zámek ke skříni
 kompenzační pomůcky (naslouchadlo, francouzské hole, chodítko,
mechanický vozík)
 drobnosti z domova – fotografie, kalendář, polštářek, hodiny nebo budík
„vzpomínkový kufřík“ - jedná se o krabici s drobnostmi, které jsou Vám
drahé a ke kterým máte citovou vazbu, i u nás budete mít možnost si o nich
popovídat a zavzpomínat
Váš budoucí pokoj je vybaven nábytkem – lůžko, lůžkoviny, skříň, noční stolek, židle,
stůl, polička.
Vybavení výše uvedené je nutno dodat do domova pro seniory v předstihu 1 týdne
před nástupem, abyste v den příchodu měl/a vše připravené k užívání.
V případě užívání vlastních elektrických spotřebičů v domově pro seniory jako je
např. televize, rádio, lampa, prodlužovací přívod, nabíječka mobilního telefonu,
holicí strojek a jiné je nezbytné tento elektrický spotřebič podrobit zkoušce odborným
pracovníkem – revizním technikem. Klient si revizi elektrospotřebiče zajistí sám
nebo domov pro seniory zprostředkuje uživateli kontakt na odborného pracovníka.
Potvrzení o elektrorevizi eviduje sociální pracovnice.
V případě Vašich dotazů kontaktujte sociální pracovníky na telefonním čísle:
775 439 322, 778 527 524.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za sociální úsek

Lenka Pelejová, DiS.
Bc. Hana Bártová

