Vážený žadateli o sociální službu – domov pro seniory –
celoroþní pobyt,
právČ jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste
se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PěESNÉ, ýITELNÉ a
SROZUMITELNÉ vyplnČní.
Nedílnou souþástí dotazníku je VYJÁDěENÍ LÉKAěE. Tento list nechte
vyplnit Vašeho praktického (obvodního) lékaĜe. Jste-li hospitalizován
v nemocnici, list vyplní ošetĜující lékaĜ. Pokud jste i v evidenci psychiatrického
lékaĜe, požadujeme též jeho vyjádĜení, zda jste þi nejste schopen pobytu v
domovČ pro seniory (VyjádĜení lékaĜe – kolonka Jiné údaje).
Pokud je žadatel zbaven nebo omezen ve zpĤsobilosti k právním
úkonĤm je potĜeba tuto skuteþnost doložit kopií pĜíslušného rozhodnutí
soudu.
To vše zašlete na adresu

DKS Žinkovy, pĜísp. org.
Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

ěádnČ vyplnČná a schválená pĜihláška bude obodována dle
stanovených kritérií. NáslednČ bude žádost dle pĜidČlených bodĤ zaĜazena na
místo v poĜadníku þekatelĤ DKS. Je tedy v zájmu žadatele udržovat údaje
uvedené v pĜihlášce aktuální a nastanou-li nČkteré zmČny, které mohou
ovlivnit poĜadí v poĜadníkĤ þekatelĤ DKS, nahlasit je.
Vaše pĜípadné dotazy zodpovíme na e-mailu trhlikova@dkszinkovy.cz
nebo na tel. þ.: 371 593 121, 371 593 196, linka 28; a to ve dnech:
Po 6:30 – 15:00
St 6:30 – 15:00
ýt 6:30 – 15:00
S pozdravem
Mgr. Jitka Trhlíková
sociální pracovnice

!!!UpozornČní!!!
Nepoužívejte jiné tiskopisy. Dbejte, aby Váš lékaĜ vyplnil „VyjádĜení lékaĜe“,
které Vám posíláme. NEPOSÍLEJTE lékaĜské zprávy, nenahrazují náš
tiskopis „VyjádĜení lékaĜe“.

Domov klidného stáĜí v Žinkovech, pĜíspČvková organizace
Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
Tel: 371 593 196, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz

Dotazník pro žadatele
o poskytování pobytové sociální služby
spisová znaþka odpovČdi na dotazník (nevyplĖujte)

Datum doruþení dotazníku
(nevyplĖujte)

Jméno a pĜíjmení žadatele
Datum narození žadatele
(den, mČsíc, rok)
Jste obþanem zemí EU?

1)

ANO

NE

Korespondenþní adresa - uvećte adresu, na kterou má být doruþována
korespondence. Dojde-li ke zmČnČ, žádáme o aktualizování!
Ulice

þ.p.

MČsto
PSý
Telefon
Kontaktní osoba - uvećte osobu, kterou je možno v pĜípad potĜeby kontaktovat.
Jméno a pĜíjmení (vztah k žadateli):
Adresa
Telefon

Email

Jméno, pĜíjmení, adresa opatrovníka, je-li žadatel zbaven nebo omezen ve
zpĤsobilosti k právním úkonĤm. PĜiložte kopii rozhodnutí soudu o opatrovnictví

Byl vám pĜiznám pĜíspČvek na péþi? 1)




NE
ANO ve výši

BYLO ZAŽÁDÁNO

(k žádosti pĜipojte korespondenci o pĜíspČvku na péþi)

Adresa ÚĜadu práce ýR vyplácejícího pĜíspČvek na péþi:

1) Nehodící se škrtnČte!

Proþ má žadatel zájem o poskytování sociální služby?
Jaké má žadatel cíle, co chce zlepšit ve svém životČ?

Byla žadateli poskytována jiná sociální služba (napĜ. osobní asistence,
peþovatelská služba apod.)?
V jakých úkonech mu tato služba pomáhala, v þem se žadatel zdokonalil zhoršil?

Nepovinné údaje:
Zdravotní pojišĢovna žadatele:
Výše dĤchodu:
NE
Jiný pravidelný pĜíjem kromČ dĤchodu: 1)
(napĜ. penzijní fond, nájem apod.)
Místo pro Vaše poznámky k dotazníku (popĜ. pĜijetí)

ANO ve výši:

Datum:

……………………………………………………………
Podpis žadatele (popĜ. opatrovníka, zmocnČnce)
VyplnČný Dotazník, VyjádĜení ošetĜujícího lékaĜe a korespondenci ohlednČ
pĜíspČvku na péþi zašlete na adresu:
Domov klidného stáĜí v Žinkovech, pĜíspČvková organizace
Žinkovy 89
335 54 Žinkovy
nebo jej odevzdejte v kanceláĜi Domova!
1) Nehodící se škrtnČte!

Domov klidného stáĜí v Žinkovech, pĜíspČvková organizace
Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
Tel: 371 593 196, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz

VyjádĜení lékaĜe
o zdravotním stavu žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Datum doruþení dotazníku
(nevyplĖujte)

Jméno, pĜíjmení a sídlo lékaĜe

Jméno a pĜíjmení žadatele
Trvalé bydlištČ
Datum narození žadatele
(den, mČsíc, rok)
Rodinná anamnéza

Objektivní nález (status praesens generalis; v pĜípadČ orgánového postižení i status
localis)

Duševní stav (popĜ. projevy narušující kolektivní soužití)

Diagnóza (þesky)

a) hlavní
b) ostatní choroby nebo chorobné stavy

Statistická znaþka hlavní choroby
podle mezinárodního seznamu

ANO

NE 1)

Trvale - pĜevážnČ 1) upoután na lĤžko

ANO

NE 1)

Schopnost sám sebe obsloužit:
oblékání, osobní hygiena, podávání stravy,
podávání lékĤ, uléhání, vstávání 1)

ANO

NE 1)

ANO

NE 1)

ANO

NE 1)

ANO

NE 1)

Schopnost chĤze bez cizí pomoci

Poznámka

Kompenzaþní pomĤcky: chodítko,
francouzské hole, hĤlka, invalidní vozík,
jiné …. 1)

Inkontinence

Trvale 1)
Obþas 1)
V noci 1)

PotĜeba lékaĜského ošetĜení

Trvale
Obþas

Dohled specializovaného oddČlení ZZ
NapĜ. plicního, neurologického,
psychiatrického, ortopedického, resp.
chirurgického a interního, poradny
diabetické, protialkoholní apod. 1)

1)
1)

PotĜebuje žadatel zvláštní péþi - jakou:

Jiné údaje:

Dne:

Podpis vyšetĜujícího lékaĜe

Razítko ZZ
VyjádĜení lékaĜe Domova klidného stáĜí v Žinkovech

Dne:
1) Nehodící se škrtnČte!

Razítko a podpis lékaĜe

