Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby
Domov Věžnice, z. ú.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
telefon:
Patříte mezi
1.
účastníky odboje (zákon č. 255/1946 Sb. a 462/1919 Sb.),
2.
osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb.,
3.
osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací (§17 zákon č. 87/1991 Sb)
4.
pozůstalé manžele po výše uvedených osobách?
ano

ne

Odůvodnění žádosti:

Kontaktní osoba (koho můžeme kontaktovat v případě vaší nepřítomnosti, odvozu do
nemocnice apod.)
Jméno a příjmení:
příbuzenský vztah:
telefon:

V

dne

Podpis žadatele

Na následující straně zaškrtněte služby, které budete požadovat.

Úkony Pečovatelské služby:
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30.
Rozvoz obědů je od 10:30 do 13:30.
Požaduji následující úkony v tomto rozsahu:
Orientační rozsah - jak často chcete poskytovat úkon(př. 1x týdně 30 minut, 1x měsíčně apod.)
Úkon
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla ve Věžnici
dovoz nebo donáška jídla mimo Věžnici
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup
praní a žehlení osobního a ložního prádla
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod
+ použití vozidla PS

Rozsah

Pozn.

Potřeba poskytování úkonů péče:
Četnost
Fakultativní služby
mytí jídlonosičů
použití vozidla pečovatelské služby
praní prádla + žehlení
fitcentrum
pedikúra
masáže – křeslo, vířivka
saunování v infrasauně

poznámka

