Domov u Františka, příspěvková organizace,
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Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr.vložka1887

Orientační seznam věcí pro pobyt v Domově u Františka – ŽENY
Žádáme, aby veškeré oblečení bylo vyprané a čisté. Při nástupu Vám objednáme 100 ks jmenovek,
které budou našity na oblečení naší švadlenou. Cena jmenovek je dle dodavatelské firmy.

Občanský průkaz (rodný list a oddací list v případě změny trvalého bydliště)
Průkaz zdravotní pojišťovny
Zdravotní dokumentaci od praktického lékaře (v případě registrace u praktického lékaře v domově)
Zdravotní kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, berle, vozík, chodítko, atd.)
Léky, které užíváte
Ošacení ženy mobilní (to znamená chodící)
3 ks pyžama-noční košile
7 ks kalhotky (v případě používání inkontinentních pomůcek nejsou nutné)
3 ks podprsenky
3 ks košilky
5 ks trička krátký rukáv
5 ks trička dlouhý rukáv
1 ks župan
2 ks svetry
2 ks kalhoty
2 ks teplákové mikiny
3 ks tepláky (domácí kalhoty)
12 párů ponožek
Papuče (pevná obuv)
Boty - letní
- podzimní
- zimní
12 ks kapesníky nebo jednorázové papírové kapesníky
5 ks ručníků
1 ks osuška
10 x žínka-froté
Bunda -jarní
-zimní
Sváteční oděv na pořádané akce
Ošacení ženy imobilní (upoutané na lůžko)
5 ks pyžamový kabátek, trička nebo noční košile
2 ks tepláky (domácí kalhoty)
1 ks svetry
5 párů ponožek-teplé
1 ks župan
12 ks kapesníky nebo jednorázové papírové kapesníky

5 ks ručníky
1 ks osuška
10x žínka -froté
Bunda
-jarní
-zimní
Papuče
Sváteční oděv na pořádané akce
Potřeby osobní hygieny – mobilní i imobilní klienti
• tekuté mýdlo
• šampon na vlasy
• sprchový gel
• tělové mléko
• hřeben
• zubní pasta
• kartáček na zuby
• mycí houba
• deodorant
• toaletní papír
• v případě protézy – kelímek + tablety
• masážní gel (koňská mast, alpa gel apod.)
• kuchyňské utěrky-papírové
• jednorázová holítka

Je vhodné vzít si sebou drobné osobní věci, které vám zpříjemní prostředí (lampička, obrázek,
květina, fotografie, hrníček, polštářek…)
Máte možnost si vzít vlastní televizi, rádio. Za elektrospotřebiče je klient povinen každý měsíc
zaplatit si koncesionářské poplatky za rozhlas a TV, elektro revize vlastních zařízení jsou
povinné jednou za rok.
Těšíme se na Vás

