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Věci pot

� občanský průkaz, karta
� kompenzační pomůcky, které 

vozík, naslouchadlo, brýle atd.)
� toaletní potřeby (ručníky, žínky, šampon na vlasy, sprchový gel, h

a kartáček na zuby, toaletní papír, krém na ošet
ručníky a žínky můžeme bezplatn

� současně užívané léky v

 

Při přijetí je nutné upozornit na 

Nemá-li uživatel zájem o bezplatné poskytnutí oble
oblečení (spodní prádlo, pyžama, pohodlné oble
apod.). 

Je možné si s sebou vzít i další 
apod. – věci svým rozměrem 
ostatní klienty). 

 

Doporučujeme, aby všechny v
přiveze nebo v průběhu pobytu donese
případě se může stát, že dojde k
věcí (zejména oblečení) je vhodné ozna
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ěci potřebné k nástupu do hospice 

a pojištěnce event. i karta diabetika 
ůcky, které uživatel používá (francouzské hole,

naslouchadlo, brýle atd.) 
čníky, žínky, šampon na vlasy, sprchový gel, hř

ek na zuby, toaletní papír, krém na ošetření kůže, u muže pot
ůžeme bezplatně zapůjčit 
léky v originálních baleních (nikoliv v dávkovači)

ijetí je nutné upozornit na alergie, diabetes, dietní omezení a jiné zdravotní komplikace.

li uživatel zájem o bezplatné poskytnutí oblečení hospicem, přiveze si své vlastní
rádlo, pyžama, pohodlné oblečení na denní nošení i na ven, p

sebou vzít i další věci, které uživateli zpříjemní pobyt (nap
rem ani charakterem nesmí bránit poskytování služby 

šechny věci (tj. oblečení, toaletní potřeby atd.), které si žadatel 
hu pobytu donese, byly řádně označené jeho jménem

že stát, že dojde k záměně či nevratné ztrátě v důsledku zám
ení) je vhodné označit na nenápadném místě, např. z

 

l používá (francouzské hole, berle, chodítko, 

níky, žínky, šampon na vlasy, sprchový gel, hřeben, zubní pastu 
že, u muže potřeby na holení) – 

či) 

a jiné zdravotní komplikace. 

řiveze si své vlastní 
ení na denní nošení i na ven, přezůvky 

(např. knihy, obrázek 
nesmí bránit poskytování služby či obtěžovat 

atd.), které si žadatel 
jménem. V opačném 
u záměny. Označení 
ř. z vnitřní strany. 


