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Co vzít s sebou? 

 

Doklady: občanský průkaz, kartičku pojišťovny. 

Léky: označené a připravené lékovky dle délky pobytu. Jiné léky /např. kapky či léky, které se neužívají 

pravidelně/ označit jménem.  

Toaletní potřeby: mýdlo, šampon, zubní kartáček a pastu, hřeben, potřeby na holení, osušky, ručníky, 

žínky. Uživatelé zubních protéz: přípravky za čištění protéz, fixační krémy, nádobu na ukládání protézy. 

Prostředky, na které je klient zvyklý z domova: krém, parfém, tělové mléko, čistící pěna, holicí strojek. 

Oblečení: dle potřeby, které je klient zvyklý nosit doma, pyžama, noční košile, župan, spodní prádlo, 

ponožky, domácí oblečení, domácí obuv na přezutí, oblečení na ven, dle počasí. Oblečení prosím 

podepište a napište seznam věcí, které má klient sbalené. 

Kompenzační a inkontinenční pomůcky, které klient běžně používá (chodítko, vozík, naslouchadlo, 

podložky, pleny, vložky – vše v dostatečném množství). 

Osobní předměty, se kterými si klient přinese kousek domova (obrázky, kalendář, fotky, polštář, hrnek, 

budík…) 

 

Informace k pobytu:  

Vybavení, které je k dispozici: atrium v přízemí, zimní zahrada ve 2. patře, zelená střecha ve 2. patře, 

altánek, klubovna, tělocvična. Každý pokoj má výstup do atria (pokoje v přízemí) nebo balkón či lodžii 

(pokoje v prvním patře) s venkovním sezením. K dispozici je kuchyňka s lednicí, rychlovarnou konvicí a 

mikrovlnnou troubou. Součástí každého pokoje je Wi-Fi připojení a televizor.  

Návštěvy jsou možné kdykoli – po 18. hodině prosíme zavolat předem.  

Dopravu zajišťuje rodina či klient sám, převozní sanitku může předepsat praktický lékař.  

Při nástupu klienta je nutné předat vyplněný dotazník zvyklostí (nebo jej vyplnit), podepsat dokumenty, 

vybalit osobní věci do skříně a předat léky.  

Jídlo noste, prosím, v množství, ve kterém je klient ho schopen zkonzumovat. Jídlo a pochutiny označte 

či předejte personálu k označení.  

Kontakty: Pavel Mach, tel. 771 225 787, mach@socialnisluzbyhk.cz, nebo Lenka Hodková,  

tel. 778 421 910, hodkova@socialnisluzbyhk.cz.  
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