Vážení zájemci/žadatelé/klienti a jejich rodiny,
abychom Vám usnadnili Vaše rozhodování, co si z domova přinést s sebou,
dovolujeme si Vám předložit orientační informace.
Osobní doklady:
- občanský průkaz klienta
- průkaz zdravotní pojišťovny klienta
- Rozhodnutí ÚP ČR k Příspěvku na péči
- příp. další důležité dokumenty – klidně se nás zeptejte…
Oblečení, na které byl klient zvyklý i doma. Toto oblečení nemusí být nové, ale musí být
čisté a zachovalé, v takovém množství, aby bylo při zašpinění dostatek prádla na výměnu:
- pohodlné domácí oblečení (nejlépe bavlněné): trička, halenky – krátký i dlouhý rukáv
- svetr na propínání
- kalhoty, tepláky nebo kamaše
- bavlněné noční košile nebo pyžama
- župan
- spodní prádlo
- ponožky
- kapesníky
- domácí obuv
- deštník, pláštěnku
- šatové zástěry
- oblečení vhodné na společenskou akci
- sezónní vycházkové oblečení možno dodat podle potřeby – kabát, boty, šátek, čepice
- deka nebo jiná lehká přikrývka
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Léky:
- ty které klient aktuálně užívá, popřípadě rozpis léků
Hygienické potřeby:
- mýdlo, sprchový gel, šampon
- pasta na zuby, kartáček na zuby, kelímek na zubní protézu
- žínky
- hřeben, event. sponky do vlasů apod.
- toaletní papír
- krém, tělové mléko
- ručníky, osuška
- deodorant
- jednorázové žiletky
- pěna na holení, voda po holení
- vatové tampony a tyčinky na čištění uší
- tablety na čištění zubních protéz
- nůžky na nehty
- plenkové kalhotky
- vlhčené ubrousky…
a jiné dle svých potřeb
Kompenzační pomůcky (pokud klient používá) – vlastní i zapůjčené:
- francouzské hole, chodítko
- mechanický vozík
- naslouchadlo, funkční brýle atd.
Ostatní předměty:
- termoska
- hrníček
- a další předměty osobní povahy, jako např. knihy, obrázky, fotografie, vázy apod., a
to v přiměřeném množství na základě Domácího řádu. Vlastní nábytek je možno umístit
na pokoji jen ve velmi výjimečných případech po dohodě s vedoucím Domova.
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Elektrospotřebiče:
- rádio, el. holící strojek, fén, stolní lampička...
U všech elektrospotřebičů, které bude mít klient v průběhu pobytu v Domově Vesalius,
je nutné mít vždy platné revize. Revizi i poplatek za revizi si zajišťuje klient sám.
V opačném případě se nemohou tyto elektrospotřebiče v Domově používat.
Vypořádání finančních záležitostí
Před nástupem do Domova je třeba, aby si klient vyřídil i své finanční záležitosti, aby
nedocházelo ke shromažďování vkladních knížek nebo větší hotovosti. Doporučujeme,
aby klient disponoval pouze finanční částkou potřebnou k pokrytí denních a osobních
potřeb v daném měsíci! Platby v rámci smluv probíhají bezhotovostním způsobem!
Zdravotní dokumentace
Domluvíte se se zdravotní sestrou Domova – zda klient zůstanete u svého lékaře nebo
přejde k lékaři Domova.

Upozornění
Veškeré oblečení i ručníky musí být označeny monogramem,
aby nemohlo dojít při praní k záměně prádla.
Také hygienické potřeby, hole, vozík apod., prosím, označte.
Děkujeme.
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