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DPS Sokolnice

Seznam svršků, které si přinesete s sebou - Ženy

Žádáme, aby všechny svršky byly neznečištěné a čisté. Označení prádla je nutno zkonzultovat
se sociálními pracovnicemi, která Vám nabídnou dvě varianty. První variantou je, že před
nástupem je možné, aby si rodina nebo budoucí klient/klientka zajistili sami označení prádla –
vyšití jména na nenápadném místě. Druhá varianta je, že sociální pracovnice nabídnou
možnost zhotovení nažehlovacích nebo vyšívacích jmenovek. Množství na jednoho člověka je
objednáváno cca 100ks. Je možná kombinace nažehlovacích a vyšívacích jmenovek. Ceny
jsou:
Vyšívací jmenovka
2,50 /ks
Nažehlovací jmenovka
3,- Kč/ks
Po nástupu budou jmenovky klientovi nažehleny v domově.

Ženy – imobilní (upoutaná na lůžku)
5 ks noční kabátky
2 ks domácí kalhoty (froté)
5 párů ponožek
1 ks župan
2 ks bunda (jarní, zimní)
1 ks svetr
5 ks ručníky
1 ks osuška
10 žínka (froté)
12 ks kapesníky nebo jednorázové
4 ks šátky – pokud nosí
2 páry papuče (pohodlné)
Sváteční oděv (spodní prádlo, šaty, punčochy)
Ženy – mobilní (chodící)
5 ks noční košile nebo pyžama
4 ks domácí kalhoty (froté) nebo tepláky, apod.
4 ks halenky (prací) nebo trička
Spodní prádlo (dostatek) a dále dle domluvy
10 párů ponožek
1 ks župan

2 ks svetry
5 ks ručníky
1 ks osuška
10 žínka (froté)
12 ks kapesníky nebo jednorázové
Bunda nebo kabát (jarní, zimní)
2 páry pantofle nebo papuče (pohodlné a dle zvyku)
Boty (letní, podzimní, zimní)
Sváteční oděv (oblek, košile, kravata, ponožky)
Potřeby osobní hygieny – imobilní i mobilní ženy
tekuté mýdlo
šampon na vlasy
tělové mléko
hřeben
mycí houba
deodorant
toaletní papír

Zpracovaly: Věra Mrkvicová, Božena Šustrová, Dagmar Kulichová (úseková vedoucí 1.,
2., 3. oddělení), Bc. Lucie Labíková, Bc. Kateřina Uhlířová, DiS. (sociální
pracovnice)
Změny provedly: Bc. Lucie Labíková, Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS. (sociální
pracovnice)
Schválili: Ivana Mácová (vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku)
MVDr. Petr Nováček (ředitel domova)
V Sokolnicích dne: 21. 3. 2013
Aktualizováno v Sokolnicích dne: 7. 11. 2013

