Doporučený seznam věcí potřebných k nástupu
do CSS Hrabyně:

Osobní doklady
a potřebná dokumentace:

Oblečení
(s přihlédnutím na zdravotní
stav a zvyklosti):

Občanský průkaz/pas
Průkaz zdravotní pojišťovny
Průkaz ZTP, ZTP/P, průkaz diabetika
Doklad o výši přiznaného příspěvku na péči
Poslední aktuální důchodový výměr
Rodný list
V případě omezení svéprávnosti:
• rozsudek v řízení o přezkoumání svéprávnosti
• opatrovnictví
• ustanovení opatrovníka
Kontaktní údaje na svého praktického lékaře
Rozpis užívaných léků

8 ks
8 ks
10ks
10 ks
1 ks
5 ks
5 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
8 ks
2 ks
1 ks

Tričko (krátký/dlouhý rukáv)
Tepláky, kalhoty, legíny
Spodní prádlo
Ponožky, zdravotní punčochy, podkolenky
Župan
Pyžamo, noční košile
Košilka, tílko
Mikina na zip, svetr, vesta
Bunda (letní, zimní)
Obuv (letní, zimní, domácí obuv)
Čepice, rukavice, šála, šátek
Ručník
Osuška
Společenský oděv (k lékaři, do společnosti)

Veškeré Vaše osobní oblečení personál označí jmenovkou. Praní a žehlení zajišťuje prádelna.

Další potřeby
(v případě, že užíváte):

Léky, které užíváte
Kompenzační pomůcky:
• Brýle
• Naslouchátka
• Hůl
• Francouzské hole
• Chodítko
• Invalidní vozík

Doporučený seznam věcí potřebných k nástupu
do CSS Hrabyně:

Hygienické potřeby:

Finanční prostředky:

Mýdlo, šampón
Žínky na mytí (8 ks. froté)
Deodorant, tělové mléko
Kartáček, zubní pasta, dóza na zubní protézy, tablety
na čištění zubní protézy
Hřeben, vatové tyčinky do uší
Holení, kolínská
Papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, toaletní papír,
buničinu
Mast (Ondřejovka), další užívané masti a krémy
Nůžky na nehty, případně kleštičky, pilník
Inkontinenční pomůcky: vložky, pleny, plenkové
kalhotky

Úhrada za ubytování a stravu ode dne nástupu do
konce měsíce.
Finanční prostředky „pro začátek“ (za poskytnuté léky,
inkontinenční pomůcky, …).
Poměrná část přiznaného příspěvku na péči ode dne
nástupu do konce měsíce.

Dále doporučujeme si s sebou vzít Vaše oblíbené upomínkové předměty, které chcete mít na očích,
které Vás těší, například:
Televize, rádio, mobilní telefon
Fotografie, foto album, pokojová květina

Dále doporučujeme:

Potřeby k realizaci koníčků (háčkování, vyšívání,
pletení počítač, puzzle, křížovky + psací potřeby
Obrázky, keramika, porcelán, váza, budík
Oblíbený hrníček + lžičku, vlastní příbor (pokud
nebudete chtít užívat z vybavení Domova)
Deku, polštářek, aj.
Kávu, čaj, cukr, sirup, minerálky (co máte rádi a co Vám
chutná)

Součástí areálu jsou obchody, kde si můžete chodit nakupovat nebo kde Vám nakoupí dle Vašich
přání personál.

