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SEZNAM VĚCÍ K ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY  
V Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 
 
V den nástupu si s sebou, prosím, přineste následující doklady:  
 

• občanský průkaz 
• důchodový výměr 
• doklad o výši přiznaného příspěvku na péči 
• průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 
• rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, pokud nebylo dodáno k žádosti 
• průkaz diabetika nebo jiný doklad o návštěvách u odborných lékařů 
• potvrzení od lékaře o očkování (poslední očkování TAT, PNEUMO) 
• datum posledního vystavení poukazu na inkontinenční pomůcky 
• výpis ze zdravotní dokumentace (ne starší jak 1 měsíc) nebo propouštěcí zpráva z 

nemocnice 
• SEZNAM LÉKŮ + LÉKY NA 14 DNÍ (včetně denního rozpisu užívání) 

 
 
Hygienické potřeby: 
 

• mýdlo (nejlépe tekuté) 
• zubní kartáček + zubní pasta 
• sklenička na zubní protézu + prostředky na čištění protézy 
• hřeben nebo kartáč na vlasy 
• šampón 
• tělové mléko nebo olej 
• papírové kapesníky 
• toaletní papír 
• mycí houba 
• ručníky, osušky 
• holicí potřeby (u mužů) 
• nůžky z manikúry 
• pleny při inkontinenci na 14 dní 

 
 
Zdravotní a kompenzační pomůcky 
 

• dioptrické brýle 
• zubní náhrady 
• různé obvazy, punčochy 
• hůl, francouzské hole, chodítko, invalidní vozík 
• naslouchadlo atd. 
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Doporučený seznam věcí (osobní oblečení a potřeby) 
 
Donesené věci by měly odpovídat především zdravotnímu stavu klienta a jeho návykům. 
Tento seznam je orientační. Samotný výběr věcí je na zvážení klienta nebo na zvážení jeho 
rodinných příslušníků. 
 
Ženy  Muži 
�   spodní kalhotky (7 ks) �   trenýrky, slipy (7 ks) 
�   košilka (5 ks) �   tílko (5 ks) 
�   ponožky (10 párů) �   ponožky (10 párů) 
�   tričko, halenka (7 ks) �   spodky (2 ks) 
�   svetr, vesta (3 ks) �   tričko, košile (10 ks) 
�   tepláky, kamaše (3 ks) �   svetr, vesta (3 ks) 
�   sukně, šaty (2 ks) �   tepláky (3 ks) 
�   noční košile (3 ks) �   kalhoty (3 ks) 
�   pyžamo (2 ks) �   pyžamo (3 ks) 
�   župan (1ks) �   župan (1 ks) 
�   kapesník (15 ks) �   kapesník (15 ks) 
�   lehký kabát (1 ks) �   lehký kabát (1 ks) 
�   zimní kabát (1 ks) �   zimní kabát (1 ks) 
�   domácí obuv (1 pár) �   domácí obuv (1 pár) 
�   letní boty (2 páry) �   letní boty (2 páry) 
�   zimní boty (1 pár) �   zimní boty (1 pár) 
�   čepice, klobouk �   čepice, klobouk (1 ks) 
�   šátek, šála �   šála (1 ks) 
�   rukavice (1 pár) �   rukavice (1 pár) 
�   zástěra (3 ks) �   ramínka (3 ks) 

 
Všechny osobní věci, prosím, označte Vaším příjmením na diskrétním místě (vyšitím, 
razítkovou barvou nebo fixou na textil). NEOZNAČENÉ VĚCI NELZE PŘIJMOUT! 
 
Dle uvážení je možné si vzít s sebou na pokoj fotografie, knížky, hodiny. Těšíme se na Vás! 
Kolektiv pracovníků Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 
 
 


