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Co si vzít s sebou? 

1. doklady - občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny; 

2. léky -  všechny předepsané léky v originálním balení na celou dobu pobytu. Léky jsou podávány zdravotní 

sestrou; 

3. kompenzační pomůcky - berle, hůl, naslouchadlo, glukometr, brýle, apod.; 

4. toaletní potřeby – mýdlo/sprchový gel, šampon, zubní kartáček, zubní pasta, tělové mléko (každého klienta 

promazáváme, i když není z domova zvyklý), toaletní papír, potřeby na holení, další hygienické prostředky, na 

které jsou uživatelé zvyklí z domova; 

Uživatelé se zubní protézou: přípravky na čištění protéz, fixační krémy, nádobu na ukládání protézy na noc; 

Vše donést v dostatečném množství, neboť HYGIENA JE PROVÁDĚNA KAŽDÝ DEN; 

5. inkontinentní pomůcky - pleny či jednorázové natahovací kalhotky (počítejte 5 ks na den, z důvodu 

udržení kvality péče přebalování probíhá min. 4x za den a podle aktuální potřeby), vlhčené ubrousky nebo 

dostatečné množství jednorázových žínek, ochranný krém na podrážděnou pokožku/opruzeniny (Menalind, 

zinková mast, Sudocrem), čistící pěna; 

6. oblečení - dle denní potřeby. Pyžama, noční košile, župan, ponožky, pohodlné oblečení na den, oblečení 

pro pobyt venku (i ležící uživatelé mohou za hezkého počasí pobývat v atriu nebo v zahradě), případně sváteční 

šaty (občas bývají v hospici společenské akce), domácí obuv na přezutí.   

Imobilního uživatele, prosíme, vybavte většími obyčejnými triky, které můžeme na zádech rozstřihnout pro 

jednodušší oblékání.  

Praní prádla je zdarma. Pokud budeme uživateli prát prádlo, je nutností všechno oblečení POPSAT FIXOU NA 

TEXTIL; 

7. Oblíbené drobnosti – FOTKY RODINY, plyšáky, obrázky, rádio, apod.  

 

Další informace 

1. návštěvy jsou možné každý den; na webových stránkách nutno sledovat aktuální opatření; 

2. dopravu tam i zpět si zajišťuje uživatel služby či jeho rodina sama. Nabízíme možnost naší služby asistenčního 

auta (možnost převozu i na vozíku). Službu je třeba domluvit předem (minimálně 1 týden před zahájením služby). 

3. možnost účastnit se skupinových aktivit;  

4. wi-fi a TV na každém pokoji; 

5. uživatelé zůstávají po celou dobu pobytu v péči svého praktického lékaře, který jim zajišťuje léky a potřebné 

pomůcky (pleny, podložky) po celou dobu pobytu.  

 


