Obec Starý Jičín
Pečovatelský dům Starý Jičín
742 31 Starý Jičín, Vlčnov č.p.35

Podací razítko podatelny

Vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
o nájem v Pečovatelském domě Starý Jičín – před podepsáním nájemní
smlouvy
(Tato zpráva je určená pro Pečovatelský dům Starý Jičín,
742 31 Starý Jičín, Vlčnov č.p. 35)
Žadatel/ka:
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Titul:
Rodné číslo:

Bydliště:

Soběstačnost žadatele:
Plně soběstačný
Částečně soběstačný, s dopomocí zvládá základní úkony sebeobsluhy
Zcela závislý na pomoci druhé osoby

Schopnost chůze:
Plně pohyblivý, bez pomoci druhé osoby nebo pomůcek
Omezený pohyb s pomocí kompenzačních pomůcek: hůl – berle – chodítko
-

invalidní vozík

Pouze s pomocí druhé osoby
Trvale upoután na lůžko

Je žadatel orientován časem a místem:
Plně orientován
Lehké obtíže s orientací
Velké obtíže s orientací
Dezorientován ve všech směrech

Má žadatel následující potíže (označte, popř. vypište jaké):
Zrak:* ano/ne
Sluch:* ano/ne
Řeč:* ano/ne
Stravování:
Bez omezení
Dietní stravování (vypište jaké)

Trpí žadatel duševní chorobou? * ano/ne
Pokud ano vypište projevy:

Trpí žadatel závislostí na alkoholu čí jiných omamných látkách? * ano/ne
Pokud ano vypište projevy:

Trpí žadatel projevy, které by mohly narušovat kolektivní soužití? *ano/ne
Pokud ano vypište jakými:

Vyžaduje žadatel trvalý lékařský dohled? * ano/ne
Pokud ano vypište jaký:

Dle pravidel pro přidělování bytu v pečovatelském domě nemohou do pečovatelského
domu být přijímány osoby trvale upoutané na lůžku či vyžadující 24 hodinovou
ošetřovatelskou péči nebo postižené psychózami či jinými psychiatrickými poruchami,
pod jejichž vlivem ohrožují sebe nebo své okolí. Dále pak občané, kteří soustavně narušují
kolektivní soužití, občané trpící přenosnými chorobami a občané, kteří by svými
povahovými vlastnostmi nebo návyky narušovali soužití v pečovatelském domě
(alkoholici, psychopati s rysy nesnášenlivosti a s asociálním jednáním, apod.).

Doporučuji pobyt v Pečovatelském domě Starý Jičín:*

ano /ne

Poznámka:

Jméno, adresa, telefon, razítko a podpis lékaře:

V……………………………………….., dne………………………………
*nehodící se škrtněte

Platnost od: 1.10.2016

