
Domov seniorů Mšeno 
 příspěvková organizace 

 

 

K nástupu do domova seniorů si připravte: 
 

●   Platný občanský průkaz  
 

●   Registrační kartu zdravotní pojišťovny 
 

●   Poslední rozhodnutí ČSSZ, kterým byl přiznán důchod 
 

●   Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči 
 

●   Zdravotní dokumentaci od obvodního lékaře 
 

●   Popis RTG snímku plic (ne starší 1 rok) 
 

●   Prohlášení o bezinfekčnosti 
 

●   Zásobu a rozpis léků, které užíváte (alespoň na tři dny) 
     
●   Peníze na zaplacení úhrady za pobyt v DSM (za dobu ode dne nástupu do konce měsíce) 
 

 

Seznam věcí, které budete k pobytu potřebovat: 
 

●   Oblečení v přiměřeném množství pro různá roční období - ponožky, spodní prádlo, 

pyžama, župan, noční košile, tepláky, šátek, čepice, šatová zástěra, vesta, šaty domácí i 

vycházkové, košile, svetry, kabát, obuv domácí i  vycházková apod.                        
 

Oblečení je třeba mít v dobrém stavu, čisté a označené jmenovkou (nutno vyšít !). 
 

Ošacení, které se musí prát v ruce nebo chemicky čistit, je nevhodné. 
 

●   Hygienické potřeby – kapesníky (nejlépe papírové), vlhčené ubrousky, ručníky, žínku, 

nůžky, mýdlo, hřeben, holící potřeby, šampon, zubní kartáček, pastu, toaletní papír apod. 
 

●   Věci osobní potřeby - jídelní příbor, sklenka, hrnek, talířek, deka na přikrytí během dne, 

šatní ramínka, utěrka, a další oblíbené předměty (lampička, obrázky, polštářek, knihy, 

dekorativní předměty, květiny, časopisy, psací potřeby, fotografie a další Vám milé osobní 

věci a drobnosti, které Vám zpříjemní prostředí).  
 

Elektrické spotřebiče (televizor, chladnička, varná konvice) – pouze po předchozí dohodě.  

Veškeré elektrické spotřebiče musí být při nástupu řádně zaevidovány, musí mít doklad o 

provedené revizi. Bez tohoto dokladu nebude jejich používání v zařízení povoleno. 
 

●   Zdravotní a kompenzační pomůcky (pokud je používáte) – brýle, zubní náhrady, 

sluchátka, jednorázové hygienické pomůcky (kalhotky, pleny), hole, chodítka, invalidní 

vozík. 
 

Doporučujeme – balenou vodu, čaj, kávu, sladidlo. 

 

 

Uvedený seznam je pouze orientační - osobní věci, oblečení a pomůcky by měly odpovídat 

především zdravotnímu stavu a zvyklostem klienta.  

 
 

Informace pí. Jana Wasyliwová, DiS. – sociální pracovnice – tel.: 315694721 – 2, 721128658. 



 


