
Domov pro seniory Pelhřimov 

příspěvková organizace, Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov, tel.: 

565301259, 774 770 279, 774 770 282 

 

Pokyny před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby 

v Domově pro seniory Pelhřimov 

 

Oblečení – Prádlo značíme v den nástupu klienta do našeho zařízení na 

zažehlovacím lisu, nemusíte značit, věci nemusí být nové, ale měly by být 

zachovalé. Prádlo pereme v automatických pračkách, sušíme v bubnových 

sušičkách. Z tohoto důvodu doporučujeme vzít si oblečení s ohledem na tyto 

skutečnosti, protože z provozních důvodů neprovádíme ruční praní prádla. 

Nevhodné jsou např. nekvalitní ponožky, u kterých může dojít na zažehlovacím 

lisu k propálení. Seznam oblečení je pouze doporučující, vždy vycházejte ze 

zvyklostí klientů. Domov poskytuje lůžkoviny a povlečení.  

Oblečení: ručníky (8ks), žínky (8ks), pyžamo, noční košile (3ks), župan (1ks), 

spodní prádlo (10 ks), kapesníky (10 ks, popř. papírové kapesníky), tílko (5ks), 

ponožky (10 párů), domácí obuv (2 páry, nejlépe protiskluzové), letní a zimní 

obuv (1 pár), svetr, popř. mikina (5ks), bunda zimní, podzimní (1ks), domácí 

kalhoty (tepláky, kamaše – 5ks), zástěra či domácí oblečení (3ks), šála, rukavice, 

čepice, šátek, triko krátký nebo dlouhý rukáv dle zvyklostí a ročního období 

(10ks), deka na přikrytí klienta na vycházce a na přehoz na lůžku (2ks). 

Ostatní: ramínka do skříně, 2x umělohmotný košíček na prádlo a ponožky do 

šatní skříně (rozměr cca 26x35 cm).  

Nádobí: jedná se o nádobí na bytě klienta – termosku nebo nádobu na nápoje 

(objem 1-2litry), hrneček, sklenička, lžička, příbor, talířek malý a velký, misku 

(např. na ovoce či zeleninu).  

Hygienické potřeby: mýdlo, sprchový gel, šampon, tělové mléko, hřeben, nůžky 

na nehty, toaletní papír, kartáček na zuby či protézu, zubní pasta, kelímek na zubní 

protézu, holící potřeby (u mužů).  

Kompenzační pomůcky: vlastní i zapůjčené – brýle, naslouchátko, chodítko, 

invalidní vozík, francouzské hole, inzulínové pero, glukometr, nástavec na 

záchod, … 

Dále s sebou možno vzít dle zvyklostí klienta: televizi, rádio, CD přehrávač, 

mobilní telefon, knihy, obrázky (na stěnu v bytě), fotografie, křeslo (pokud to 



uspořádání pokoje dovolí), drobné osobní předměty, nástěnné hodiny (pro 

časovou orientaci klienta).  

Zdravotní dokumentace: výpis z karty od stávajícího praktického lékaře (v 

případě registrace u lékaře DpSP) – aktuální zdravotní stav, očkování (TAT, 

Pneumo, chřipka), alergie, aktuálně užívané léky, poslední zprávy a další 

plánované kontroly od specialistů (kardiolog, diabetolog, ortoped, …), poslední 

datum vypsání poukazu na inkontinenční pomůcky (vložky, plenkové kalhotky, 

…) 

Osobní doklady: občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 

Kopie: rozhodnutí o příspěvku na péči, důchodový výměr 

Jelikož chceme již od prvního dne poskytovat kvalitní péči, proto musíme znát 

aktuální zdravotní stav, klient musí mít vše potřebné vybavení, musíme znát 

zvyklosti klienta i v domácím prostředí.  

Všechny výše uvedené věci může rodinný příslušník zajistit ještě před nástupem 

do našeho zařízení, aby již klient přišel do zařízeného bytu (doporučujeme vždy 

u klientů domova se zvláštním režimem). 

 

Těšíme se na setkání! 

      Pracovníci Domova pro seniory Pelhřimov  

 


