Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel Hlavní město Praha

Příloha č. 6b

Seznam věcí doporučených klientovi k pobytu
v Domově pro seniory Pyšely

Dokumenty a tiskopisy:
- platný občanský průkaz, rodný list, zdravotní průkaz pojištěnce, kopie
rozhodnutí o příspěvku na péči
Lékařská dokumentace:
- před přijetím do DS si vyžádejte od svého praktického lékaře a dalších
odborných lékařů, které navštěvujete (diabetolog, oční, urolog, aj.) zprávu
o svém aktuálním zdravotním stavu (ne starší 1 měsíce)
Léky:
- nezapomeňte s sebou vzít léky, které užíváte, a to v množství alespoň ja
jeden týden po přijetí do DS. Pokud užíváte inkontinentní pomůcky
(plenkové kalhotky atd.), nezapomeňte s sebou vzít menší zásobu.
Kompenzační pomůcky:
- tj. brýle, naslouchadlo, zubní protézu, berle, francouzské hole, chodítko,
invalidní vozík je nutno také mít s sebou a důležité je, aby pomůcky byly
funkční
Oblečení a obuv:
- spodní prádlo v dostatečném množství, ponožky, spodní košilky, bavlněná
trička s krátkým/dlouhým rukávem, rozepínací mikiny, legíny/tepláky,
kalhoty, noční košile/pyžamo, župan, sváteční oblečení (např. pro kulturní
akce) a další osobní svršky dle Vaší potřeby. Dále vhodnou domácí obuv
(nejlépe pevné bačkory) a vhodnou vycházkovou obuv, bundu a vhodné
zimní oblečení.
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Doporučujeme, aby vaše osobní prádlo bylo označeno
(Příjmení klienta napsat např. fixem na textil nebo našít)
Pokud nebude mít věci označené, můžeme nabídnout označení oblečení pomocí
zažehlovacích štítků.

Hygienické potřeby:
dostatečné množství dle vašich návyků
(např. zubní kartáček a zubní pasta, mýdlo, nůžky a kleštičky na nehty,
toaletní papír, ručníky, osušky, žínky, vlasový šampón, sprchový gel, hřeben,
krém na ruce a na obličej a další věci dle potřeby, u mužů též holicí potřeby,
vlhčené ubrousky apod.) Na hygienické potřeby je vhodné mít umělohmotný
košíček.
Při přijetí do DS se platí úhrada
za ubytování a stravu ode dne přijetí do DS do konce příslušného měsíce. Při
nástupu hradí též alikvotní část příspěvku na péči. Lze uhradit v hotovosti u
pokladní DS.
Doporučujeme Vám před přijetím do DS, nahlásit na poště svou novou adresu
(Domov pro seniory Pyšely, Náměstí T. G Masaryka 1,
251 67 Pyšely), aby Vám důchod a případnou korespondenci pošta zaslala do
DS Pyšely.

Kolektiv pracovníků našeho Domova pro seniory Pyšely se na Vás těší a věříme, že
se u nás budete cítit dobře a že budete spokojeni.

V případě dotazů se můžete obrátit na sociální pracovnici
na telefonním čísle  603 275 808,  773 877 370.
Další telefonní čísla:
 323 647 229
 778 765 913
 323 647 303
 731 004 951
 323 647 232

Pracovna úseku soc. služeb
Kancelář manažerka kvality sociálních služeb
Kancelář ředitelky DS, fax
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