VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU OSOBY,
KTERÁ ŽÁDÁ O PŘIJETÍ DO DOMOVA DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ
(tento dokument slouží jako příloha k žádosti o přijetí do Domova důchodců Proseč-Obořiště)

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI/CE:
Příjmení: …………………………………………

Jméno: ……………………………………...

Rodné příjmení: ………………………………….

Rodné číslo: ………………………………..

Datum a místo narození: ………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………...
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………..
Praktický lékař: …………………………………………………………………………………………...
2) ANAMNÉZA (osobní, rodinná):

3) OBJEKTIVNÍ NÁLEZ:

4) PSYCHICKÝ STAV (popř. projevy narušující kolektivní soužití):

5) DIAGNÓZA:
Hlavní:

Ostatní choroby nebo chorobné stavy:

6) ROZSAH POTŘEBNÉ PÉČE:
Je žadatel/ka pod dohledem specializovaného zdravotnického oddělení (např. plicního, neurologického,
psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního, poradny diabetické, protialkoholní apod.)? (*)
NE / ANO - pokud ano, jakého: …………………………………………………………………………..
Potřebuje žadatel/ka zvláštní péči? (*) NE / ANO – pokud ano, jakou: ………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Je žadatel/ka léčen/a nebo sledován/a pro infekční onemocnění nebo pro parazitární chorobu? (*)
NE / ANO – pokud ano, pro jakou: ……………………………………………………………………….
Je žadatel/ka léčen/a nebo sledován/a pro tuberkulózu? (*) NE / ANO – pokud ano, v jakém stadiu a
v jaké formě, kým je sledován/a: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Přílohy: výsledky vyšetření na bacilonosičství, pokud je indikováno; podle potřeby výsledky vyšetření neurologického,
psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního popř. laboratorních vyšetření.

Je žadatel/ka schopen/na chůze bez pomoci? (*)
NE / ANO
- pokud ne: s pomocí kompenzační pomůcky / za pomoci další osoby / neschopen/na chůze
Je žadatel/ka upoután/a na lůžko? (*)

NE / ANO – převážně / trvale

Je žadatel/ka schopen/na sám/a se obsloužit? (*)

NE / ANO

(v rámci základních úkonů v oblasti stravování, hygieny, oblékání)

Je žadatel/ka inkontinentní: (*)

NE / ANO – občas / trvale

7) VYJÁDŘENÍ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE o vhodnosti přijetí žadatele/ky do zařízení:

Dne: …………………………………

……………………………………………
razítko a podpis lékaře

(*) Nehodící se škrtněte.
Náklady spojené s vyplněním tohoto formuláře hradí žadatel/ka.
Posláním Domova důchodců Proseč-Obořiště je zajistit důstojný a spokojený život osobám
seniorského věku, které nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti.
Poskytujeme celoroční ubytování, stravu, zdravotní péči a aktivizační činnosti dle individuálních potřeb
klientů.

