
 

SEZNAM OSOBNÍCH VĚCÍ PRO POBYT V DOMOVĚ 

PRO SENIORY – DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  

Máte před sebou seznam věcí, které jsou potřebné a vhodné pro pobyt seniora 

v Domově pro seniory Centrin. Veškeré čisté věci je nutné označit.  Můžete použít 

tkaloun s napsaným jménem, vyšít jméno nebo čitelně vypsat fixou na textil 

(doporučujeme), která je běžně k dostání v papírnictví. Dodávejte pouze oblečení, které 

může být dáváno do sušičky. Děkujeme.  

Druh ošacení – pro ženy Počet kusů 

 Košilka spodní – bavlna   4 ks 

 Kalhotky dámské – bavlna  6 ks  

 Kapesníky velké  5 ks 

 Ponožky zdravotní  10 párů 

 Noční košile volná – pouze bavlna 4 ks  

 Župan – lehký, prací 1 ks 

 Halenka, blůza 2 ks 

 Tričko (krátký rukáv) bavlna  6 ks  

 Tričko (dlouhý rukáv) bavlna  3 ks 

 Šaty nebo sukně pro běžné nošení  2 ks 

 Tepláky (bavlna, kamaše)                       4 ks 

 Svetr na rozepínání (kapsy) / mikina 3 ks 

 Šaty společenské, kostým –dle vlastního 

uvážení 

1 ks 

 Kalhoty 2 ks 

 Tříčtvrteční kalhoty 2 ks 

 Punčochové kalhoty   4 ks 

 Bunda zimní / kabát 1 ks 



 Bunda letní   1 ks 

 Čepice letní 1 ks 

 Čepice zimní 1 ks 

 Šátek  1 ks 

 Šála zimní 1 ks 

 Rukavice  1 ks 

 Ručník 4 ks 

 Osuška 1 ks 

 Boty letní - sandále 1 ks 

 Boty zimní  1 ks 

 Polobotky 1 pár 

 Bačkory – pevné zdravotní s páskem  

přes patu nebo uzavřené Ne pantofle! 

1 ks 

 CELKEM  70 ks oblečení 

  4 páry bot 

 

Osobní doklady: 

➢ Občanský průkaz 

➢ Kartička zdravotní pojišťovny                                                                       

 

Seznam užívaných léků potvrzený lékařem + léky na 14 dní 

➢ Průkaz diabetika nebo jiný doklad o návštěvách u odborných lékařů 

Zdravotní a kompenzační pomůcky: 

➢ dioptrické brýle 

➢ zubní náhrady 

➢ různé specializované obvazy, elastické punčochy 

➢ jednoúčelové hygienické potřeby 

➢ hole, francouzské hole, chodítka, invalidní vozík  

➢    naslouchadlo 
 

Hygienické potřeby: 

➢ Pleny, vložky při inkontinenci  

➢ vozík transportní nebo židle na vyprazdňování u lůžka (pouze pokud vám byly 

předepsány) 



➢ Toaletní potřeby (hřeben, sponky, krém, mýdlo, šampón, zrcátko) v toaletní tašce  

➢ Manikúrní set – platí pouze pro osoby nastupující do domova pro seniory, pro 

osoby v domově se zvláštním režimem nedodávat.  
 

Ostatní potřeby: 

➢ Možné vzít obrázek, květinu, rádio, televizi, set top box, fotografie, knížky.  

➢ Menší nábytek pouze po osobní domluvě. 

 

 

Seznam slouží jen jako návod, zejména co se týká oblečení, vezměte si věci, které 

jste zvyklí nosit a které máte rádi. 

Neberte si s sebou oblečení, které nenosíte – například kožichy, dlouhé kabáty apod.  

Počet kusů osobního šatstva je omezen na počet 70 ks! 

Naše skladové možnosti jsou omezené. 

 

 

Děkujeme a těšíme se na Vás.  

Kolektiv pracovníků DS - DZR Centrin 


