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Při nástupu do Centra seniorů Mělník vezměte s sebou:
1. Platný občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, poslední výměr důchodu.
2. Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.
3. Peníze na zaplacení úhrady pobytu v CSM ode dne nástupu do konce měsíce.
4. Zpráva od ošetřujícího lékaře + léky s rozpisem užívání na 1 měsíc dopředu.
5. Před nástupem do Centra seniorů Mělník požádejte svého lékaře, aby na naši adresu (Centrum seniorů
Mělník, Fügnerova 3523, 276 01 Mělník) odeslal Vaši zdravotní dokumentaci.
6. Pokud si přejete být zaregistrován u psychiatra ordinujícího v CSM, je nutné se s lékařem předem domluvit a
osobně zaregistrovat.
7. Vezměte s sebou Vaše kompenzační pomůcky (jako např. brýle, naslouchátko, hůlka, francouzské hole,
chodítko, vozík,....)
8. Osobní prádlo (popř. povlečení) dle doporučeného seznamu přinést 3 dny před nástupem k označení
jmenovkou. Prádlo je nutné mít vyprané. Není vhodné ošacení, které je nutno chemicky čistit nebo prát pouze
v ruce.
9. Je možné přinést budík, mobilní telefon, lampičku, drobné osobní předměty, obrazy, květiny, hudební nástroj,
křeslo, plastové křeslo na balkon (pokud je balkon k pokoji), nádobí pro vlastní potřebu (hrnek, sklenička,
talířek, tácek, příbor), termosku na čaj.
10. Ostatní – káva, čaj, cukr, sladidlo, utěrky, jar a houbičky na nádobí, odpadkový koš.
11. Na pokoji je možné mít menší lednici (ne starší 5-ti let), televizi (ne starší 5-ti let), rádio.
12. Lůžkoviny a povlečení jsou součástí vybavení pokoje. Po dohodě lze přinést vlastní. Nedoporučujeme péřové.
13. Oblíbené věci – obrázky, fotky, hodiny, kalendář, pomůcky na ruční práce, knihy apod. Doporučujeme sestavit
reminiscenční kufřík: staré fotografie, předměty spojené se vzpomínkami apod.
14. Toaletní potřeby – hřeben, mýdlo, šampon, zubní kartáček, toaletní papír, papírové kapesníky, masážní
houbu, kelímek na zubní protézu, tělový krém, pro muže – potřeby na holení.
15. Není dovoleno přinášet elektrické spotřebiče a věci nepotřebné, nebezpečné, neskladovatelné. Není dovoleno
přinést zejména přímotopy, lihové, benzinové, elektrické a ponorné vařiče, nevhodný nábytek, světla, vysavač,
pračku, žehličku, kulmu, mikrovlnnou troubu, remosku, elektrické dečky, koberce.
16. Rychlovarnou konvici po dohodě se sociální pracovnicí.
17. Uživateli nepřidělujeme v Centru seniorů Mělník trvalý pobyt.
18. Poplatky za TKO jsou zohledněny v úhradě za pobyt, na žádost uživatele vystavíme potvrzení pro obecní
úřad.

