
Lista DZIECI  Domowe Hospicjum dla 
Dzieci w Opolu (2016/2017)

1. Tomasz – 15 lat. Chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, Pieluchy –

pieluchomajtki Seni 2, skarpety – 35 cm, spodnie, bluzy, podkoszulki na

ramiączkach,  pidżama –  wszystko  na  158  cm (szerokie),  Omega  Med

(tran) w syropie, Multisanostol (witaminy) w syropie.

    

2. Michał  –  11  lat. Pieluchy  -  pampers  Seni  1,  chusteczki  nawilżane,

szampon do włosów dla dzieci, mydło biały jeleń, pasty i szczoteczki do

zębów,  olejki  zapachowe,  farby  zwykłe  do  malowani  palcami,  spodnie

dresowe cieńsze 145 – 150 cm, zabawki edukacyjne z motywami dźwięku

i  światła,  masy  plastyczne,  ciastolina  lub  piasek  do  zabawy  w  domu,

ręczniki  średnie  i  małe,  skarpety  ciepłe  33  –  35  cm,  bajki,  baśnie,

opowiadania, książeczki z efektami dźwięku, płyty z bajkami, słuchowiska

muzyczne,  prześcieradło  frotowe  na  gumce  długość  190  –  200  cm  i

szerokość prześcieradła 120 cm. Michał ma starszą siostrę i młodszego

brata.

3. Milenka – 8 lat.  Pieluchy - pampersy 6 lub pieluchy Seni kids Junior 16

- 30 kg, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne, deserki owocowe (4

- 6 miesięcy bez kawałków owoców), kaszki Bobovita kaszki nie mleczne i

nie ryżowe (np. zbożowe.), patyczki do uszu dla dzieci, proszek do prania -

kolor i biały, płyn do płukania Lenor, żel pod prysznic Nivea Baby, mydło w

płynie, pasta Elmex dla dzieci – junior (6-12) lat, ocieplane skarpetki 27-

30 cm,  bluzki  z  grubej  bawełny 134–140 cm. Milenka ma dwóch braci

młodszego i starszego.

4. Dominik – 18 lat. Pieluchy Tena M, lub Seni 2, chusteczki nawilżane,



kosmetyki do pielęgnacji,  spodnie dresowe 160 cm, bluza cieplejsza na

160 cm, skarpety 35 cm, ręczniki papierowe, ręcznik kąpielowy. Dominik

ma młodszego brata.

5. Patrycja – 17 lat. Chusteczki nawilżane, płatki kosmetyczne, podkłady

medyczne,  Iwostin  żel,  mydło  w  płynie,  ręczniki  kąpielowe,  ręczniki

papierowe,  proszek  do  prania,  koc,  przescieradło  na  gumce  (90x200),

pościel, Pieluchy - Pieluchomajtki firmy Hartman-Mobi Care S.

 

6. Amelka – 9 lat. Prześcieradło na gumce 2 m x 90 cm, pościel, ręczniki

papierowe, ręcznik kąpielowy, balsam do ciała, pieluchy Seni  2,  spodnie

na gumce lub getry, rajstopy,  bluza zapinana, bluzki bawełniane 158 –

160 cm,  pokłady medyczne. Ma starszego brata i siostrę.

7. Markus – lat 6. Proszek do prania do białego i kolorów, płyn do płukania

tkanin, płyn do kąpieli dla dzieci, kremy bambino. Olej słonecznikowy, olej

rzepakowy bio, budynie różne smaki, stewia, miód lniany i wielokwiatowy,

mąka orkiszowa, ryżowa, ciastka suche, herbata malinowa w saszetkach,

śledzie  w  puszkach,  galaretki,  kakao,  owoce  w  puszce  (brzoskwinia,

ananas,  mandarynka),  orzechy  solone,  chrupki  kukurydziane  i

czekoladowe,  pidżama  długi  rękaw  116/122,  kapcie  rozmiar  30,  getry

116/122 cm, czapki zimowe, rękawiczki, rajstopy 116/122cm. Ciastolina,

piasek do zabawy w mieszkaniu. Markus ma młodszego brata.

8. Michałek D. - 2 lata. Chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, proszek

do prania,  szampon do  włosów,  płyny do kąpieli  dla  dzieci,  pieluchy -

pampers 4, soczki, zabawki edukacyjne.

9. Michałek  Z.  –  3  lata. Chusteczki  nawilżane,  ręczniki  papierowe,

chusteczki higieniczne, proszek do prania, płyn do kąpieli, mydło w płynie,

mydełka dla dzieci,  pieluchy - pampers 5 lub 6, ciastka kruche, paluszki,



zabawki dźwięczne. Michałek ma starszą siostrę.

10.  Milan  –  3  lata. Chusteczki  nawilżane,  chusteczki  higieniczne,

podkłady,  pieluchy  -  pampers  5,  oliwki,  balsamy  do  ciała,  zabawki  i

książeczki  grające, ręcznik kąpielowy, pieluszki tetrowe, pidżama, body,

spodnie dresowe i bluzy dresowe, rajstopy - wszystko na 98 cm, skarpety

23 cm.

11. Ola – 5 lat. Chusteczki nawilżane (Cleanic kindii),  pieluchy – Dada 4,

płyn do kąpieli – Ziaja, krem natłuszczający dla dzieci i niemowląt - Ziaja,

sukieneczki żółte i sweterki w rozmiarze 98 – 104 cm, kaszki Bobo - Vita -

mleczno – ryżowe, bloki A3, kredki pastelowe, rodzinne gry planszowe,

kolorowanki z dużymi wyraźnymi obrazkami,  kinder czekoladki.  Ola ma

młodszą siostrę.

12.  Marysia –  22 miesiące. Chusteczki nawilżane, pieluchy – pampers

2, pieluszki tetrowe i flanelowe. Ubranka rozmiar 74/80 (szczególnie body i

spodenki),  słoiczki  z obiadkami i  deserkami o gładkiej  konsystencji  bez

kawałków. Ma starsze rodzeństwo.

13.  Natalia  –  8  lat.  Chusteczki  nawilżane,  pieluchy  -  pampers  4,

ręczniki  papierowe,  rajstopki  dziewczęce  na  122  –  128  cm,  bluzeczki

bawełniane na 122 – 128 cm, dres 122 – 128 cm, getry 116 – 122 cm,

ręczniki  do  wycierania,  pościel,  prześcieradło  na  gumce  –  90  na  200

gąbki, płyny do kąpieli, kolorowanki, kredki, bloki rysunkowe. Natalka ma

dwie siostry.

14.  Wiktor – 9 lat.  Chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, proszek do

prania,  szampon,  płyn  do  kąpieli,  balsam  do  ciała,  ręczniki  zwykłe,

pieluchy -  pampers 6,  podkoszulki  z  długim rękawem, bluzy zapinane,

rajstopy  -  wszystko  na  128  –  132  cm,  pościel  na  kołdrę  i  poduszkę

dziecięcą, kołdra. Wiktor ma starszego brata.

15.  Kevin – 12 miesięcy.  Chusteczki  nawilżane,  pieluchy – pampers 4,

mleko Nanpro 2, ręczniki papierowe, płyny do kąpieli.

16.  Karolina – 7 lat.  Chusteczki  nawilżane,  pieluchy - Dada 6,  ręczniki



papierowe, kaszka Sinlac, maść Termentiol na odparzenia - bez recepty.

Karolinka ma młodsza siostrę.

17.  Karol  – 16 miesięcy. Chusteczki  nawilżane,  pieluchy -  pampers

rozmiar 3 lub 4, żel  do mycia dla dzieci,  body rozmiar 92 cm, obiadki,

deserki,  zagęstnik  –  FANTOMALT  (do  kupienia  w  aptece).  Karol  ma

starszą siostrę.

18.  Antoś – 8 miesięcy. Pieluchy - pampers 1, chusteczki nawilżane,

kosmetyki hipoalergiczne, butelka 200 ml, deserki, obiadki - na 6 m - cy,

body z długim rękawem, pół-śpiochy, spodnie – rozm. 56 cm.

19.  Miriam – 3 miesiące. Chusteczki nawilżane, pieluchy – pampers 2 i

3, płyn do kąpieli, balsam do ciała, proszek do prania, płyn do płukania

tkanin, prześcieradło na gumce (90x200), przewijak dla dzieci.

Miriam ma troje rodzeństwa.

20.  Maja  –  3  miesiące.  Pieluchy  -  pampers  3,  kocyk,  proszek  do

prania,  chusteczki  nawilżane,  ręczniki  papierowe,  pieluchy  tetrowe,

zabawki  wibrujące,  grzechotki,  ubranka:  body,  bluzeczki,  spodenki  -

wszystko 68 - 72 cm.


