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PŘI PŘIJETÍ (NÁSTUPU) DO ZAŘÍZENÍ JE POTŘEBA 

DOLOŽIT: 

 

• platný občanský průkaz  

 

 

• průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 

 

 

• aktuální doklady při podání žádosti o změnu důchodu či 

podání žádosti o změnu výše příspěvku na péči 

 

 

• zdravotní dokumentace nebo výpis ze 

zdravotní dokumentace (i od odborných 

lékařů) 

 

• seznam užívaných léků + zásoba na jeden 

měsíc (popř. recepty)  
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SEZNAM DOPORUČENÉHO OBLEČENÍ A OSOBNÍCH 

VĚCÍ PRO POBYT V DPS PAMPELIŠKA 

 

• Osobní hygienické potřeby  

 

 

(tekuté mýdlo, sprchový gel, hřeben, 5x žínky, kartáček na 

zuby zubní protézu, pastu nebo jiný prostředek k hygieně 

dutiny ústní, šampon, krém na obličej, tělový krém, holení 

pro muže, a jiné hygienické prostředky dle osobních 

zvyklostí).  
 

• Kapesníčky (vhodné jsou 

jednorázové) 

 

• Ručníky (4ks) 

• Osušky (2ks) 

 

 

• Osobní prádlo (8ks) 

• Svetry lehké i teplejší  

(pohodlné, dostatečně velké)  

 

• Obuv – letní i zimní, domácí obuv  

(vhodná je pohodlně se nazouvající, pevná 

obuv s neklouzavou podrážkou)  
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• Ponožky (doporučujeme  

bavlněné, zdravotní – bez gumiček) 

 

• Oblečení na ven – bunda, kabát, pokrývka 

hlavy, šála, rukavice pro zimní dobu 

 

 

Ženy: 

• Domácí pohodlné oblečení (šaty, sukně, zástěry) 5ks 

• Halenky, trička pod zástěry 

• Domácí pohodlné kalhoty (vhodné jsou v pase na gumu, 

kamaše, kaliopky, tepláky) 

• Noční košile na léto a na zimu pyžama 

• Oblečení pro výlety, procházky apod. 

• Sváteční šaty 

 

Muži: 

• Domácí pohodlné kalhoty lehčí i teplejší (5ks) 

• Košile 5x, trička, lehčí i teplejší – s krátkým i dlouhým 

rukávem 

• Pyžama (5ks) 

• Oblečení na výlety, procházky apod. 

• Společenské oblečení 
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• prádlo, ošacení a obuv řádně označené příjmením 

klienta  

 

 

 

 

Seznam je pouze doporučeným soupisem věcí. Každý klient 

užívá ošacení, ve kterém se sám dobře cítí, a na které je zvyklý. 

Množství oblečení volte s přihlédnutím k zdravotnímu stavu a  

osobním potřebám. Podle zkušeností doporučujeme bavlněné 

oblečení nežli silonové.  

Vhodné je, aby si náš klient kromě nezbytného oblečení 

přivezl s sebou také věci jemu milé a blízké. Obrázky, fotografie 

rodiny a přátel, oblíbené knížky, drobné dekorativní předměty, 

vlastní hrneček na kávu apod. To vše může našemu klientovi 

zpříjemnit adaptaci na nové prostředí. 

 

 


