SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Při nástupu do Domova Sosna je zapotřebí sebou vzít:
(domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením)

Doklady:
 Občanský průkaz.
 Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
 Aktuální důchodový výměr (k zachování 15 % z důchodu).
 Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.
 Listina k zastupování žadatele při podpisu smlouvy.
 Zdravotnická dokumentace praktického lékaře (v případě, že si vyberete obvodního
lékaře MUDr. Tomáše Ptoszka).
 Finanční hotovost na zaplacení úhrady za měsíc, ve kterém nastupujete.
 Finanční hotovost na osobní potřeby.
Léky, zdravotní a kompenzační pomůcky:
 Pravidelně užívané léky, včetně rozpisu užívání.
 Brýle, naslouchadlo, francouzské berle, chodítko, invalidní vozík, antidekubitní
podložka.
Hygienické potřeby:
 Sprchový gel
 Šampón
 Toaletní papír
 Holící potřeby
 Papírové kapesníky







Hřeben
Vlhčené ubrousky
Krém
Sprej
Tělové mléko





Zubní kartáček a pasta
Tablety na zubní protézu
Čistící pěna

Ostatní předměty a osobní věci:
 Nerezová termoska, plastová láhev se sosákem.
 Osobní oblečení (trička – min. 5 ks, tepláky – min. 5 ks, pyžama – min. 5 ks, ponožky
– min. 10 ks, spodní prádlo, župan, pevné papuče, domácí úbor,...).
 Používání prádla zařízení – ponožky, župan.
 Osobní předměty a věci (předměty k vlastní zájmové činnosti, upomínkové předměty,
fotografie, hrníček, polštářek, hodiny, kalendář,...).
 Rádio, TV, včetně prodlužovací šňůry a koaxiálu (sociální pracovník zajistí jejich
přihlášení a poté platí uživatel poplatek za TV nebo rádio).
 Sladkosti, káva, cukr, smetana, minerálky…
Před nástupem Vám bude přiděleno osobní číslo, kterým personál označí veškeré osobní věci,
aby se předcházelo jeho ztrátám.
Při nástupu si s sebou neberte tepelné elektrické spotřebiče, ručníky, žínky, prostěradla,
povlečení.
Osobní a hygienické potřeby je zapotřebí během pobytu průběžně dokupovat. Veškeré nákupy
v průběhu pobytu předávejte personálu k označení, abychom předcházeli ztrátám.
V Třinci 1. července 2017
Bankovní spojení: KB Třinec
Číslo účtu: 27-9260050267/0100

IČ: 00600954
E-mail: ssmt@ssmt.cz

Telefon: 558 993 711
FAX:
558 993 725

