
 

ProSenior Nový Jičín – organizační složka města Nový Jičín 

Odlehčovací služba Pohoda 

 

Seznam požadovaných věcí uživatelů při nástupu 

do Odlehčovací služby Pohoda 
 

   Jméno uživatele: 

Jmenný seznam věci Minimální 
požadovaný počet 

Při příchodu 
skutečný počet 

Při odchodu 
skutečný počet 

Občanský průkaz    

Průkazku zdravotní pojišťovny    

Aktuální rozpis léků    

Záloha na stravné 150 Kč den, drobné   

Kapesné max. 200 Kč   

Mobil a nabíječka 

(pokud uživatel používá) 
 

  

Dávkovač na léky s nadávkovanými 

léky 

1 ks (v případě více 

četného užívání než 

RÁ,OD,VE -2 ks 

  

    

V případě inkontinence Označeno, podepsáno   

Vlhčené ubrousky 1 balení   

Podložky do postele 1 celé balení   

Inkotin. pomůcky používané přes den 1 celé balení   

Inkotin. pomůcky používané přes noc 1 celé balení   

Jednorázové žínky 1 celé balení   

    

Denní oblečení Označeno   

Kalhoty 2 ks   

Tepláky (kamaše) 4 ks   

Sukně 1 ks   

Halenky, košile, trička 4 ks   

Zástěra-není nutná 1 ks   

Svetr, mikina 2 ks   

Papuče-pevná obuv 1 pár   

    

Osobní prádlo Označeno   

Spodní prádlo 5 ks   

Košilky, nátělník 3 ks   

Punčochy 2 ks   

Ponožky 4 páry   

Látkové kapesníky, papírové kapesníky 4 ks, 1 celé balení   

Pyžamo (noční košile) 4-5 ks   

Župan 1ks   
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Oblečení na venkovní procházku Označeno   

Bunda (kabát) 1 ks   

Pokrývka hlavy 1 ks   

Boty 1 pár   

    

Označené potřeby osobní hygieny 

(příp.vypsat další): 
Označeno 

  

Ručníky 2 ks   

Žínky 2 ks   

Osuška 1 ks   

Imobilní žadatelé: bryndáky 2 ks   

Mýdlo, sprchový gel, 

vlasový šampon, hřeben 

základní potřeby pro hygienu dutiny 

ústní: zubní kartáček, pasta a kelímek, 

základní potřeby k zubní náhradě + 

kelímek na zubní náhradu 

toaletní papír 4ks 

holicí strojek či potřeby na holení 

nůžky, pilníček na nehty (dle potřeby) 

imobilní klient: čistící pěna Menalind, 

krém Menalind nebo Sudokrém na 

opruzeniny, krémy 

 

po 1 ks 

Označeno 

(vypište donesené 

věci:) 

 

Vlastní kompenzační pomůcky 

(Např. brýle, naslouchátko, hůlka, 

chodítko, vozíček, antidekubitní 

podložka, apod.) 
Označeno - 

(vypište donesené 

věci:) 

 

 

 

 

 

Jídlo 

potraviny na první dva dny  

(snídaně, svačiny, večeře)  

 

 

 

 

 

 

Věci osobní povahy 

Např. hrníček, psací potřeby, knihy, 

křížovky, fotoalbum, budík, pletení, 

apod. Označeno  

 

(vypište donesené 

věci:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věci od klienta převzala:                                                             …….…..…………..    

Podpis 

Věci zpět převzal/a:                                                                                  ……………….. 

         Podpis 

 


