
CO S SEBOU

(mobilní, chodící uživatel)

Vážená paní, vážený pane,

pro usnadnění Vaší přípravy na pobyt v Centru služeb pro seniory Kyjov, p. o. jsme dle
našich zkušeností a postřehů připravili doporučený seznam věcí, které budete u nás
v zařízení potřebovat. 

Ošacení a věci osobní potřeby:

 ponožky - 7x

 kalhotky, trenýrky - 6x

 košilka (nátělník) - 4x

 triko krátký rukáv - 6x

 triko (halenka) dlouhý rukáv - 5x

 tepláky (domácí kalhoty) - 5x

 kraťasy, ¾ kalhoty, šatovky - 5x

 mikina (svetr) na rozepínání - 2x

 papuče (zip, přezka) - 2x

 boty (zimní, letní) 

 kapesníky 5x

 pyžamo (noční košile) - 5x

 sváteční oblečení (např. halenka, košile, kalhoty, kostýmek, šaty, oblek)

Abychom  ochránili  Vaše  ošacení  před  záměnou  či  ztrátou,  bude  při  nástupu  do
zařízení  na  diskrétním  místě  označeno.  Prádlo  doporučujeme  přinést  do  zařízení
alespoň 2 dny dopředu. 

Toaletní potřeby:

 ručník - 6x

 sirné mýdlo

 vlhčené ubrousky

 pasta na zuby + kartáček

 krabička na zubní náhradu + čistící tablety

 ústní voda



 tekuté mýdlo + šampon

 deodorant sprej

 hřeben

 nůžky, kleště na nehty

 holící potřeby

 gel na promazání

 žínky (látkové nebo jednorázové)

 toaletní papír

 papírové ubrousky či kuchyňské utěrky 

 čistící pěna (na očištění pokožky)

 olej ve spreji (na ošetření pokožky)

 ošetřující krém (např. zinkový, sudocrem, menalind apod.)

Léky, inkontinentní pomůcky

Léky, případně inkontinentní pomůcky, které máte předepsány od lékaře, si vezměte
s sebou.  V  případě,  že  se  rozhodnete  zaregistrovat  u  lékaře  působícího  v  našem
zařízení, Vám je bude dále předepisovat on.

Zdravotní, kompenzační pomůcky

Jedná  se  např.  o  brýle,  naslouchátko,  zubní  náhradu,  francouzské  hole,  berle,
mechanický vozík, chodítko, protézy.

Ostatní věci dle vlastního uvážení

Oblíbené  drobné  vzpomínkové  předměty  (např.  fotografie,  obrázky,  hrníček).  Po
dohodě je možné přinést rádio či televizi.

Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny

Vaše případné dotazy Vám ráda zodpoví sociální pracovnice:

tel.: 518 699 541, 518 699 514


