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Věci doporučené pro přijetí 
 

Osobní doklady a dokumenty, pokud Vám byly vystaveny 

- Občanský průkaz 

- Průkaz zdravotní pojišťovny 

- Průkaz mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) 

- Rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči, bylo-li vydáno 

- Poslední důchodový výměr (pro výpočet 15% zůstatku) 

- Rozhodnutí soudu o omezení ve způsobilosti k právním úkonům a listinu o ustanovení 

opatrovníka 

- Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 

- Finanční hotovost na úhradu pobytu do konce měsíce 

- Finanční hotovost na léky, drobné nákupy, pedikúru, kadeřnici 

- Kontakty na nejbližší rodinné příslušníky, osoby blízké či přátele 

 

Podklady a pomůcky potřebné pro zdravotní péči 

Podklady pro zdravotní péči je nutné předložit nejdéle v den nástupu do našeho zařízení, 

pro plánování péče doporučujeme dříve. 

- Pro registraci u našeho praktického lékaře: zdravotní dokumentace nebo její kompletní 

výpis se všemi potřebnými údaji, včetně data registrace u praktického lékaře, současné 

medikace a plánovaných vyšetření. Starší překladové zprávy či jiná zdravotní dokumentace 

- Nebude-li u nás klient registrován: kompletní výpis z dokumentace praktického lékaře 

- Při překladu z nemocnice: překladová zpráva 

- Rozpis léků potvrzený razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře 

- Léky na dobu minimálně jednoho týdne 

- V případě inkontinence: inkontinenční pomůcky na dobu jednoho týdne, nebo do doby 

možnosti vystavení poukazu 

- Kompenzační a rehabilitační pomůcky (brýle, naslouchátko, berle, hůlka, chodítko, invalidní 

vozík, zdravotní ponožky/punčochy apod.) 

- Pro přijetí do domova se zvláštním režimem: hodnota MMSE a výpis z dokumentace lékaře 

specialisty (psychiatr, neurolog) 

- V případě přechodu z lůžkového zdravotnického zařízení doporučujeme potvrzení kožního 

lékaře, že klient netrpí přenosnou kožní chorobou a vyšetření na MRSA. V případě 

patologického nálezu je nutné zajistit zaléčení před přijetím. 

V zařízení ordinuje zkušený praktický lékař, ke kterému se klient může přeregistrovat do péče, avšak 

není to jeho povinnost. Pokud se do péče praktického lékaře Centra pro seniory Clementas klient 

nepřeregistruje, zajišťuje si vyšetření i předpisy léků a ostatních vyšetření sám nebo prostřednictvím 

kontaktní osoby. V případě registrace u praktického lékaře domova Clementas zařizuje veškeré 

náležitosti týkající se zdravotní péče poskytovatel péče. 

V domovech Clementas ordinují i lékaři jiných odborností; nesamostatným klientům je zajištěn převoz 

na vyšetření ke specialistům v okolí. 

http://www.clementas.cz/
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Zdravotní sestry v zařízení poskytují ošetřovatelskou péči na základě ordinace lékaře prostřednictvím 

odbornosti 913. 

 

Osobní oděvy 

Oblečení, na které jste zvyklí, a které rádi nosíte v přiměřeném množství tak, aby mohla být zajištěna 

jeho pravidelná výměna. Doporučujeme Vám bavlněné materiály oblečení. 

Doporučené: 

- Spodní prádlo (kalhotky, trenky, tílka, košilky) 

- Punčochy, ponožky 

- Noční košile, pyžamo, župan 

- Oblečení na doma i do společnosti (kalhoty, tepláky, trika, košile, halenky…) 

- Neklouzavá pevná domácí obuv 

- Letní a zimní obuv 

- Oblečení pro všechna roční období 

Přejete-li si užívat naši prádelnu, doporučujeme mít všechno prádlo označené na skrytém místě (našít 

jmenovku z vnitřní strany oděvu, u triček a košilí na zadní straně u krku, u kalhot na zadní lem pasu). 

Rádi Vám prádlo označíme v den nástupu naším štítkovačem. Pozor na označení, které by mohlo být 

viditelné – fixy skrz jemné látky prosvítají, nešetrným označením si prádlo můžete zničit. 

 

Osobní hygienické pomůcky 

- Šampon, mýdlo, sprchový gel 

- Pomůcky pro hygienu dutiny ústní (kartáček, zubní pasta, čisticí tablety na protézu, kelímek 

na protézu) 

- Kosmetické pomůcky, které používáte (parfém, krémy na tělo a obličej, líčení, apod.) 

- Nůžky na nehty, hřeben, natáčky, fén 

- Holicí potřeby 

- Ručníky, osušky, žínky, kapesníky (doporučujeme počet 6 ks) 

 

Věci pro osobní potřebu 

- Knihy a časopisy, noviny, nebo jejich předplatné 

- Potřeby k realizaci osobních zájmů (pletení, ruční práce, fotoaparát, hudební nástroj, karty, 

stolní hry) 

- Hodinky, hodiny 

- Drobné předměty k vybavení pokoje, obrázky 

- Rádio, oblíbené CD
1
 

- Polštářek, deka na přikrytí na den 

- Vlastní hrneček na kávu nebo čaj 

 

                                                             
1
 U elektrospotřebičů je nutné zajistit elektrorevizi. Po dohodě ji zajistíme. 
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Pomůcky pro reminiscenční terapii, bazální stimulaci 
a rehabilitaci 

- Vybavení části pokoje, obrázky na zeď, které měl klient doma, aby se v něm klient cítil jako 

v domácím prostředí (doporučujeme vybavit dříve než v den přijetí) 

- Album starých fotografií, novinových výstřižků, zpráv, vysvědčení, oznámení, oddacího listu, 

fotografie dětí, rodičů atd. (kniha vzpomínek) 

- Krabici/kufřík drobných předmětů na které se váží vzpomínky 

- Oblíbený předmět 

- Terapeutické žínky (froté ponožky) 

- Masážní emulze 
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