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INFORMACE PRO UŽIVATELE NASTUPUJICÍ DO DOMOVA PRO SENIORY 

 
Nástup do DpS proběhne ve sjednaném termínu a doporučeném čase.  

 

V den nástupu si s sebou, prosím, přineste následující doklady: 

 

- občanský průkaz, 

- důchodový výměr, 

- doklad o výši přiznaného příspěvku na péči, 

- zdravotní dokumentaci od obvodního lékaře, 

- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. 

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ 

 

Uvedený seznam věcí je spíše orientační, veškeré vybavení a potřeby by měly 
odpovídat především zdravotnímu stavu uživatele a jeho návykům. 

Hygienické potřeby: 

➢ mýdlo (nejlépe tekuté), 

➢ zubní kartáček + zubní pasta (pokud používá), 

➢ sklenička na zubní protézu + prostředky na čištění protézy, 

➢ hřeben nebo kartáč na vlasy, 

➢ šampón, 

➢ tělová kosmetika (tělové mléko nebo olej), 

➢ nůžky, kleště na nehty, 

➢ papírové kapesníky, 

➢ toaletní papír, 

➢ mycí houba, 

➢ ručníky, osušky, 

➢ holicí potřeby (u mužů), 

+ užívané léky, mastičky apod., včetně denního rozpisu užívání! 

Další doporučené potřeby  

brýle, psací potřeby, talířek, příbor, kuchyňský nůž, sluchadla 
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Oděv: 
 

Oblečení je uvedené v doporučeném optimálním množství. S ohledem na zdravotní stav 

a zvyklosti uživatele je samotný výběr a množství věcí na uvážení seniora a jeho 

rodinných příslušníků. 

 Ženy       Muži 

 - spodní kalhotky (10 ks),   - trenýrky, slipy (10 ks), 

 - košilka (5 ks),    - tílko (5 ks), 

 - ponožky (10 párů),   - ponožky (10 párů) 

 - punčochy (5 ks),     - spodky (5 ks), 

 - tričko, halenka (10 ks),   - tričko, košile (10 ks),   

 - svetr, vesta (5 ks),   - svetr, vesta (5 ks), 

 - tepláky, kamaše (5 ks),   - tepláky (5 ks), 

 - sukně, šaty (3 ks),    - kalhoty (3 ks), 

 - noční košile (5 ks),    - pyžamo (5 ks), 

 - župan (1 ks),    - župan (1 ks), 

 - společenský oděv (2 ks),   - společenský oděv (2 ks), 

 - kapesník (15 ks) – lze i papírové, - kapesník (15 ks) – lze i papírové, 

 - lehký kabát (1 ks),    - lehký kabát (1 ks), 

 - zimní kabát (1 ks),    - zimní kabát (1 ks), 

 - domácí obuv (1 pár),   - domácí obuv (1 pár), 

 - letní boty (2 páry),    - letní boty (2 páry), 

 - zimní boty (1 pár),    - zimní boty (1 pár), 

 - čepice, klobouk (1 ks),   - čepice, klobouk (1 ks), 

  - šátek, šála (1 ks),    - šátek, šála (1 ks), 

 - rukavice (1 pár),    - rukavice (1 pár), 

 - zástěra (5 ks). 

 

Z domova je možné vzít si na pokoj (u dvoulůžkového a třílůžkového pokoje po 

dohodě se spolubydlícím): televizor, rádio, varnou konvici nebo malou ledničku. Další 

vybavení a předměty dle Vašeho uvážení a prostorových možností, např. 

dekorační předměty (obrázky, květiny, porcelán), knížky, hodiny na zeď apod. 
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Veškeré oblečení uživatele je nutné označit štítkem se jménem, jehož výrobu 

zajistí CSSML. Štítek se po přijetí uživatele nažehlí z rubové strany na 

oblečení, což zajistí personál domova.  

 

Přinesete-li svému seniorovi během pobytu v DpS jakoukoliv novou věc, je 

nutné tuto skutečnost nahlásit pracovníkům přímé obslužné péče a to 

především z důvodu označení a zaevidování do šatního lístku, ve kterém je 

veden seznam věcí uživatele. 
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