Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace,
Skořická 314, 338 43 Mirošov

Seznam věcí do Domova
Osobní doklady a důležité dokumenty
- občanský průkaz, průkaz zdravotního pojištění (karta pojištěnce zdravotní pojišťovny),
potvrzení o přiznání příspěvku na péči od úřadu práce (kopie).
Pokud výše důchodu nepostačuje na plnou úhradu za ubytování a stravu, doložte nám
prosím důchodový výměr.
Budete-li chtít sjednat dosílku důchodu, je potřeba přinést ústřižek, který dostáváte při
výplatě důchodu.
Hygienické potřeby
- mýdlo (nejlépe tekuté), sprchový gel, šampon, pleťový krém, tělové mléko, krém na
ruce, toaletní papír, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, potřeby na holení (holicí
strojek, jednorázové žiletky, pěna na holení), potřeby pro ústní hygienu (zubní pasta,
kartáček na zuby, sklenička / kelímek na zubní náhrady, prostředky na čištění
náhrady), hřeben, manikúra (nůžky nebo kleštičky na nehty, pilník na nehty).
Ošacení a další prádlo
- ručníky (př. 10 ks), látkové kapesníky, spodní prádlo a ponožky (nejméně 5ks), obuv
(př. pevná obuv, pantofle) dle preferencí
- domácí oblečení – vhodné na pobyt uvnitř i venku, doporučujeme např. tričko nejméně
3 ks, kalhoty nejméně 3 ks, bunda, svetr, mikina aj., popřípadě sváteční oblečení,
župan, noční košile nebo pyžamo.
Osobní předměty a další
- fotografie, obrazy na stěnu, oblíbený hrneček, lžička, láhev s pítkem, hodiny, psací
potřeby, polštáře dekorační (lze je prát), vlastní povlečení, deku
- vlastní TV a jiné elektrospotřebiče – předem nám nahlaste, že si je přivezete
- brýle, naslouchadlo, francouzské hole, chodítko, invalidní vozík, protézy.
U dvoulůžkového pokoje doporučujeme při zakoupení televize používání bezdrátových
sluchátek.
Pokud je elektrospotřebič nový, přineste účtenku; pokud je starší, přineste doklad o revizi.
Pokud doklady nepřinesete, nebude možné elektrospotřebiče zapojit.
Pokud budete používat vlastní televizor, rádio – budete si sami hradit koncesionářské
poplatky.
Na pavilonech jsou k dispozici kuchyňky se společnou lednicí.
Připojení k internetu je možné na PC ve vstupní hale Domova. Domov není pokryt
připojením Wi-fi.
V případě dotazů se obracejte na sociální pracovníky:
domov pro seniory
+420 371 511 236
domov se zvláštním režimem +420 371 511 234

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,
příspěvková organizace,
Skořická 314, 338 43 Mirošov

Seznam věcí pro zdravotnicko-ošetřovatelské oddělení

Tyto dokumenty využije náš smluvní praktický lékař při převzetí do péče.

Nejpozději v den příchodu do domova předejte prosím:
- aktuální rozpis užívaných léků,
- výpis ze zdravotnické dokumentace od Vašeho praktického lékaře, v případě
hospitalizace postačuje propouštěcí zpráva,
- aktuální lékařské zprávy od odborných lékařů (př. diabetologie),
- užívané léky se zásobou minimálně na 3 dny, recepty,
- informaci o tom, jestli jste prodělali covid-19 a kdy (přesné datum),
- informaci o tom, jestli jste očkováni proti tetanu, chřipce, očkovaní proti covid-19
a nebo jiná očkování, a kdy (přesné datum).
Pokud byste se chtěli přeregistrovat k smluvnímu praktickému lékaři, který dochází
do domova, požádejte svého stávajícího lékaře o výpis z dokumentace.
Dále pokud používáte inkontinenční pomůcky (např. kalhotky, vložky) vezměte si je.
Zároveň nám sdělte, kdy a na jak dlouho Vám je lékař předepisoval.

V případě nejasností, či jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí zdravotnickoošetřovatelského oddělení: pí. Mgr. Moniku Pátkovou, DiS. na tel: +420 602 200 557
nebo na emailu: patkova@dhmirosov.cz.

