Domov pro seniory Burešov, p. o., Burešov 4884, 760 01 Zlín

Seznam věcí, které doporučujeme vzít při nástupu do DS Burešov, p.o. - DZR
Toto je pouze orientační seznam, záleží vždy na Vás, na co jste zvyklá/ý.
Při nástupu nezapomeňte vzít s sebou:
 Občanský průkaz.
 Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.
 Výměr důchodu (jen v případě, že nebudete hradit plnou úhradu a budete požadovat snížení
úhrady).
 Kartičku pojišťovny, diabetickou průkazku, případně jiné zdravotní průkazky.
 Zdravotní dokumentaci od praktického lékaře, výpisy z dokumentace odborných lékařů (oční,
kožní, atd.).
 Léky, které užíváte.
 Finanční hotovost na první výdaje (úhrada pobytu za měsíc nástupu, doplatky za léky, atd.).
 Úředně potvrzená plná moc nebo rozhodnutí o ustanovení opatrovníka s razítkem o nabytí právní
moci (pokud je vyřízeno).
 Potvrzení lékaře o očkování proti virové hepatitidě B (ve službě domov se zvláštním režimem je
očkování povinné - dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 7 vyhlášky č.
537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem). Z preventivních důvodů budete při nástupu
také ošetřen prostředkem pro likvidaci parazitů v kůži (zákožka svrabová).
Osobního prádlo (je nutné počítat s takovým množstvím, aby bylo možné v případě potřeby vyměnit):
 Spodní prádlo, košilky, punčochy, ponožky.
 Noční košile, pyžamo, župan.
 Košile, halenky, trika (nejlépe bavlněná, pružná, s širokým límečkem).
 Svetry (nejlépe propínací), tepláky, legíny, mikiny.
 Utěrky, ručníky (nejméně 5 ks), osušky, žínky (nejméně 5 ks).
 Kabát, bunda, boty (letní, zimní), papuče (pevné, protiskluzné).
Veškeré prádlo, které budete dávat prát do prádelny, musí být označeno. Toto označení můžeme
zajistit přímo v domově. Oblečení, které budete chtít označit, musí být čisté.
Dále: televize, menší lednička, příbor (pokud chcete používat svůj), hrníček, termosku na čaj, jar, houbičky
na umývání osobního nádobí, hodiny, plastová miska s víčkem, drobné předměty na zútulnění Vašeho
bydlení (obrázky, vázičky, ozdobné sklo, keramiku, apod.).
Hygienické potřeby: hřebínek, šampon, tělové mléko, toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, pastu, dóza
na protézu, tablety na zubní protézu, deodorant, plenkové kalhotky (pokud používáte) + 15 ks látkových
plen, žínky, lavorek, papírové kapesníčky, vatové tyčinky, atd.
Kompenzační pomůcky, které používáte: brýle, hole, francouzské berle, naslouchadlo, zubní protéza, atd.
KUFŘÍK PAMĚTI – vzpomínkové předměty, fotky – zezadu popsané, lampička apod.
Další informace poskytnou:
sociální pracovnice:
Bc. Helena Kyriakou, DiS. – tel.: 577 011 306, 606 481 129
sociální pracovnice:
Bc. Hana Czvalingová, DiS. – tel.: 575 752 591, 734 528 891
sociální pracovnice:
Mgr. Barbora Urbanová, DiS. – tel.: 577 019 414, 734 790 319
vedoucí soc. úseku
Bc. Petra Mertová, DiS. – tel.: 577 433 973, 723 444 976

