
Armáda spásy 

           Domov Přístav - Zukalova, domov se zvláštním režimem 

          Zukalova 1401/3 

        703 00 Ostrava 

                                                                            Příloha 3.4. 

 

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE o zdravotním stavu žadatele o umístění do sociálního pobytového 

zařízení v domově se zvláštním režimem v Domově Přístav - Zukalova. 

 

* Pravdivé údaje zakroužkujte:  

 

ŽADATEL (jméno a příjmení): …………………………............................. 

 

Datum narození: .......................................   místo narození: ........................................................... 

 

Adresa trvalého bydliště: …………………………............................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

DUŠEVNÍ STAV: (popř. projevy narušující kolektivní soužití) 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓZA: (česky) 

 

 

 

  

 

 

DALŠÍ ÚDAJE: 

 

 

Mobilita:                            Mobilní bez cizí pomoci – o holi – o berlích – v chodítku 

                                           – v invalidním vozíku – imobilní 

 

Je upoután na lůžko:        ANO                  NE 

 

Hygiena:                            Schopen sám     -     S pomocí     -     Neprovede 

 

Orientace:                         Plně orientován     -     Částečně orientován     -     Neorientován 

 

Příjem potravy:                Nají se sám     -     S pomocí     -     Musí být krmen 

 

Kontinence  moči:            Kontinentní      -     Částečně inkontinentní     –    Úplně inkontinentní 

 

Kontinence stolice:           Kontinentní     -     Částečně inkontinentní     –     Úplně inkontinentní 
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Smyslový či jiný handicap: 

 

Potřebuje lékařské ošetření:    Trvale     -      Občas 

 

Je pod dohledem specializovaného oddělení:* Plicní, neurologické, psychiatrické, ortopedické, 

resp. chirurgické a interní, porady diabetické, protialkoholní apod. 

 

Potřebuje zvláštní péči: 

 

Zdravotní stav žadatele umožňuje využívat pobytové sociální služby:    ANO            NE 

 

JINÉ ÚDAJE: 

 

Ošetřující lékař:          ...................................................................................... 

 

Adresa:                         ….…………………………………………………………………… 

 

                                      ………………………………………………………………………. 

 

Telefonický kontakt:   ................................. 

                                                                                                

                                                                                       

Datum:                         ...................................          

 

 

 

…………………………………………….. 

              Podpis ošetřujícího lékaře                                          

 

  V případě nejasností ohledně zdravotního stavu uživatele vás bude kontaktovat náš smluvní lékař.      

 

Svým podpisem dává žadatel souhlas k zpracování osobních a citlivých údajů uvedených v žádosti 

o přijetí a uchovávání po dobu poskytnutí sociální služby. Všechny informace v této žádosti jsou 

důvěrné a poskytovatel služeb se zavazuje nesdělovat je třetí osobě. 

Prohlašuji, že veškeré informace jsem uvedl/a pravdivě a nic jsem nezatajil/a. 

 

Datum: ……………………       

                                                    

       

Podpis žadatele: ………………………………… 

 

Adresa doručení: 

Armáda spásy, Domov Přístav - Zukalova, domov se zvláštním režimem,  

Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava 

 


