Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Krásňany 766, 351 24 Hranice
tel.354 599 978, email: socialka.dps@seznam.cz

Doporučený seznam věcí pro klienty,
kteří nastupují do DPS v Hranicích
Osobní doklady a jiné písemnosti při příjmu:
-

občanský průkaz,
průkaz zdravotní pojišťovny,
průkaz pro diabetika a jiné průkazy evidence u odborných lékařů,
průkaz TP, ZTP, ZTP/P,
nejnovější výměr důchodu (nebo alespoň ústřižek od poukázky na důchod).

Léky:
-

léky, které klient užívá a s popisem jak je užívá, alespoň na 3 dny,
inzulín nebo jiné injekce, které jsou mu aplikovány a s popisem lékaře o jejich užití včetně inzulínových
jednorázových jehel a stříkaček,
znalost případných alergií klienta,

Zdravotní a kompenzační pomůcky:
-

brýle,
zubní náhrady,
různé specializované obvazy,
jednorázové hygienické pomůcky (kalhotky, pleny, podložky do lůžka),
hole, francouzské hole, protézy, chodítka, invalidní vozík,
naslouchadla atd.

Ošacení:
-

v přiměřeném množství oblečení pro různá roční období včetně obuvi (na jednu skříň), dle potřeby šatní ramínka,
domácí oblečení včetně vhodné domácí obuvi,
oblečení pro spaní, župan (dostatečné množství u lidí méně pohyblivých a trpících inkontinencí),
spodní prádlo v dostatečném množství (zvláště u lidí méně pohyblivých a trpících inkontinencí),
kapesníky (lépe papírové), ponožky, punčochy, různé pokrývky hlavy.

Prosíme, aby bylo ošacení označeno čitelně jménem klienta.
Další věci:
-

ručníky v dostatečném množství (10 ks, utěrky (5 ks),
ubrus, ubrousky (dle potřeby, není nutné),
rádio, televizor (jen pokud chce klient vlastní, jinak jsou televizory ve společenských místnostech) či jiné
elektrospotřebiče – doporučujeme předem domluvit v DPS,
knihy, časopisy, hry,
korespondenci, dopisní papíry atd. (jen bude-li je klient používat),
obrazy (menší), fotografie…
psací potřeby, šicí potřeby, nůžky – dle zdravotního stavu klienta,
hodinky, hodiny, budík,
hrnky na kávu, čaj – je možné vařit v kuchyňce, nebo toto zajistí ošetřující personál,
lžičky, příbor,
termoska, džbánek na čaj, hrnek, kastrůlek (jen bude-li je klient používat),
ostatní věci vzhledem k zájmům a tvůrčí činnosti klienta,
pokojové či umělé květiny (minimální množství),

Hygienické potřeby:
-

mýdlo, šampon, holící krém, jiné potřebné krémy, hřeben, tělový krém nebo mléko,
zubní kartáček a pasta,
pouzdro na mýdlo, kelímek nebo skleničku na čištění chrupu a protéz, lepidlo na protézy,
potřeby na stříhání nehtů (mají-li je, není nutné kupovat),
toaletní papír,
mycí žínky (10 ks),
holící strojek a jiné pomůcky na holení.

Tento seznam je pouze informativní. V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obraťte na zaměstnance DPS,
kteří vám rádi poradí/pomohou.
Finanční hotovost a vkladní knížky (je věcí každého klienta):
Doporučujeme klientům mít u sebe potřebnou hotovost na zaplacení úhrady za pobyt v DPS na měsíc, ve kterém
klient nastupuje. Bude-li mít klient zájem o přihlášení k trvalému pobytu do DPS, poplatek činí 50 Kč.
Peníze a cenné věci je možné v DPS uschovat.

