Dům sociálních služeb Praha 5 s odlehčovací pobytovou službou
Na Neklance 2534/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Seznam věcí
na pobyt v Domě sociálních služeb Praha 5 s odlehčovací pobytovou službou
(dále jen „DSS“)

Zdravotnický a pečovatelský materiál - nutno s sebou přivézt v den nástupu do služby:
 Průkaz pojištěnce
 Při přeložení ze zdravotnického zařízení lékařská zpráva o aktuálním zdravotním stavu
(překladová či propouštěcí zpráva)
 Léky předepsané lékařem v originálním balení. Rodina či jiná blízká osoba je povinna
průběžně léky doplňovat/dodávat tak, aby se nestalo, že klientovi dojdou a nebudou
mu moci být podány.
 (Pokud je klient užívá, tak i) léky běžně dostupné (např. sprej na dýchání, převazový
materiál, Paralen, Gutalax, Endiaron, Carbosorb atd.). Rodina či jiná blízká osoba je
povinna průběžně léky doplňovat/dodávat tak, aby se nestalo, že klientovi dojdou a
nebudou mu moci být podány.
 Pokud klient potřebuje ošetřovat defekty, je nutné dodat potřebný materiál (např.
dezinfekční roztok, obinadlo, gázové kompresy, náplasti, masti atd.). Rodina či jiná
blízká osoba je povinna průběžně tento materiál doplňovat/dodávat tak, aby se
nestalo, že klientovi dojde.
 Jeli nutná aplikace léku jehlou, sestrám je nezbytné dodat (kromě léku samotného)
injekční stříkačky a jehly, gázové kompresy a dezinfekční roztok. Rodina či jiná blízká
osoba je povinna průběžně tento materiál doplňovat/dodávat tak, aby se nestalo, že
klientovi dojde.
 Inkontinentní pomůcky (včetně jednorázových inkontinenčních podložek), pokud je
klient používá. Rodina či jiná blízká osoba je povinna průběžně tyto pomůcky
doplňovat/dodávat tak, aby se nestalo, že klientovi dojdou.
 U inkontinentních klientů pěna na umývání (tu lze koupit v lékárně; dle potřeby
doplňuje klientem pověřená osoba). Rodina či jiná blízká osoba je povinna ji průběžně
doplňovat/dodávat tak, aby se nestalo, že klientovi dojde.
 U diabetiků je třeba doložit glykemii (nejdéle 5 dní starou). Pokud si klient aplikuje
inzulín, je třeba sestrám dodat inzulín, gázové kompresy, dezinfekci a inzulínové pero
(a spotřebované průběžně doplňovat)
 Žádanky potřebné pro převoz sanitkou na pravidelná vyšetření (pokud jsou nějaká
v plánu, jinak lze žádanku donést i během pobytu)
 Potřeby osobní hygieny (ručníky/osušky, jednorázové žínky z netkané textilie,
toaletní potřeby, toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, pouzdro na zubní náhradu,
čistící tablety na zubní náhradu, papírové kapesníky atd.)
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Ostatní nezbytné osobní pomůcky (hole, berle, brýle, sluchadlo, ortopedické
pomůcky, chodítko atd.)

ZÁJEMCE SI PŘED NÁSTUPEM DO DSS ZAJISTÍ PŘEDEPSÁNÍ A VYZVEDNUTÍ VŠECH
LÉKŮ, KTERÉ JSOU UVEDENY V LÉKAŘSKÉ ZPRÁVĚ. VŠECHNY TYTO LÉKY MUSÍ MÍT
ZÁJEMCE K DISPOZICI PŘI NÁSTUPU DO DSS – JEJICH DODATEČNÉ DODÁNÍ NENÍ
MOŽNÉ.
ZÁJEMCE PŘI PŘELOŽENÍ Z NEMOCNICE MŮŽE POŽÁDAT O TO, ABY MU PŘIPRAVILI A VYDALI
UŽÍVANÉ LÉKY NA NÁSLEDUJÍCÍ TŘI DNY.

Oděv a obutí - nutno s sebou přivézt v den nástupu do služby:
 Spodní prádlo (nátělníky, košilky, kalhotky, trenýrky či jiný typ pánského spodního
prádla, ponožky, podprsenky atd.)
 Noční oblečení (pyžama, noční košile)
 Pohodlné domácí oblečení (trika, tepláky, legíny, propínací svetry, mikiny atd.)
 Domácí obuv (nejlépe s pevnou patou)
 Župan
 Obuv a oděv na vycházky, cestu k lékaři atd. (do chladného i teplého počasí)
Personál DSS zajišťuje praní pouze spodního a nočního prádla (dle prvních dvou bodů tohoto
odstavce). Praní ostatního prádla zajišťuje rodina klienta či jeho jiná blízká osoba. Textilie,
prosím, označte na rubové straně alespoň příjmením klienta (nevypratelnou fixou, dá se
zakoupit v papírnictví).

Ostatní:
 Psací potřeby, drobné předměty osobní povahy, které je zájemce zvyklý užívat (např.
knihy, pletení, křížovky, budík atd.)
 Možno si přinést vlastní kávu nebo čaj a uložit si je u personálu v kuchyni
 Možno si přinést vlastní televizní přijímač či radiopřijímač – na pokoj je možné
elektrospotřebiče instalovat až po odsouhlasení ze strany vedoucí DSS (pokud je
přístroj zakoupen ve lhůtě kratší než 24 měsíců, přineste s sebou paragon, personál si
ho okopíruje; pokud paragon nemáte či je elektrospotřebič zakoupen ve lhůtě delší
než 24 měsíců, je majitel elektrospotřebiče povinen vedoucí DSS předložit zprávu
revizního technika).
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