
 

 

Doporučené vybavení klienta k nástupu do DS Benešov  

Doklady: 

- platný občanský průkaz 

- aktuální lékařskou zprávu 

- průkaz zdravotní pojišťovny 

- průkazky z odborných lékařských pracovišť (diabetologie, apod.) 

- poslední výměr důchodu 

- kontakty na rodinu, popř. blízké známé 

Potřebné pomůcky: 

- klienti, kteří se léčí s cukrovkou II. typu si musí přinést svůj vlastní 

glukometr na měření cukru v krvi, pokud glukometr nevlastníte, je nutné, si 

ho zařídit u vašeho diabetologa 

- KLIENTI BY SI MĚLI PŘINÉST NEPROPUSTNÉ PODLOŽKY NA 

LŮŽKO (CHRÁNIČ MATRACE), MIN. 3KS, (TYTO PODLOŽKY 

SI MŮŽETE ZAKOUPIT I V DOMOVĚ) 

- základní seznam oblečení v době příjmu klienta (tento seznam se bude 

pravidelně aktualizovat rodinou, pracovníky domova) 

Dále doporučujeme: 

Oblečení: 

Muži – svetr, vesta nebo sako, kalhoty, tepláky, košile nebo polokošile, trička, 

pyžamo, župan, spodní prádlo, nátělník, ponožky, ručníky, kapesníky, žínky, 

kabát, bunda, zimní a letní obuv, domácí obuv, šála, šátek, rukavice 

Ženy – šaty pro všední den, sukně, halenky, šatové zástěry, noční košile, župan, 

trička, svetr, vesta, tepláky, dostatek spodního prádla, punčocháče, ponožky, 

ručníky, žínky, kapesníky, kabát, zimní a jarní obuv, domácí obuv, šátek, šála, 

rukavice 



 

 

VEŠKERÉ OBLEČENÍ A OBUV JE NUTNÉ ČITELNĚ (AVŠAK 

DISKRÉTNĚ Z RUBU OBLEČENÍ) OZNAČIT JMÉNEM A 

PŘÍJMENÍM KLIENTA (VYŠÍT NEBO NAPSAT FIXEM NA 

LÁTKU). – SEZNAM OBLEČENÍ PŘEDAT SOCIÁLNÍ 

PRACOVNICI PŘI PŘÍJMU. 

- hygienické potřeby – mýdlo, sprchový gel, šampon na vlasy, toaletní papír, 

kartáček na zuby, zubní pastu atd., PŘENOSNÉ PLASTOVÉ UMYVADLO 

(MOŽNO K ZAKOUPENÍ V DOMOVĚ) 

- CHRÁNIČ ODĚVU (BRYNDÁK, MOŽNO K ZAKOUPENÍ 

V DOMOVĚ) 

- VLASTNÍ POVLEČENÍ, POLŠTÁŘ, PEŘINA 

- kleštičky na nehty, nůžky na nehty 

- pro muže věci na holení (žiletka, holicí strojek, pěna na holení) 

- příbor, skleničku, hrneček, tácek 

- DOSTATEK RUČNÍKŮ, ŽÍNEK DOPORUČUJE CCA 10 KS 

- předměty zájmové činnosti – knihy, časopisy, rádio, pletení, atd. dle zálib 

klienta 

- drobné předměty z domova, které přispějí k vytvoření domácího prostředí 

- po dohodě je možné přinést i televizor + záruční listy (pokud již uplynula doba 

záruky, bude uskutečněna za poplatek odborná prohlídka, buď naším revizním 

technikem, nebo je možné si udělat vlastní revizi daného elektrospotřebiče) 

- po dohodě je možné drobný nábytek (křeslo, komoda, lampička) 

- kompenzační pomůcky, pokud je klient používá tj. brýle, naslouchadlo, 

chodítko, hole, invalidní křesla, WC křesla, nástavce na WC aj. 

 


