Domov Dolní Cetno,
poskytovatel sociálních služeb
Dolní Cetno 28
IČO:00874 728
294 30 Dolní Cetno
Telefon: 326 356 216
Fax: 326 356 213
e-mail ddcetno@seznam.cz

Vyjádření lékaře
k přijetí žadatele do domova pro seniory

Jméno a příjmení
……………………………………………………………………………..……………………………………………….
Narozen(a) dne

……………………………

Bydliště ………………………………………..

Zdravotní pojišťovna ……………………..
Důležité údaje vzhledem k soběstačnosti žadatele (inkontinence, samostatnost v péči o
vlastní osobu, nutná dopomoc při jídle a pití, dopomoc s oblékáním, chůze s chodítkem apod.):

Domov Dolní Cetno, p. s. s. není určen pro:
 Občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém
zařízení.
 Občany, kteří mají akutní infekční nemoc.
 Občany, kteří pod vlivem návykových látek nebo z důvodu duševní poruchy by
závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty.
 Občany s Alzheimerovou demencí
 Občany s chronickým duševním onemocněním, kteří by závažným způsobem
narušovali soužití mezi klienty.
V současné době žadatel o přijetí do Domova seniorů nespadá do žádné ze jmenovaných
skupin občanů.

Dne:

Potvrzení lékaře:

(Další informace, které je dle Vašeho uvážení důležité sdělit, uveďte prosím na zadní stranu tiskopisu)

Domov Dolní Cetno,
poskytovatel sociálních služeb
Dolní Cetno 28
IČO:00874 728
294 30 Dolní Cetno
Telefon: 326 356 216
Fax: 326 356 213
e-mail ddcetno@seznam.cz

Žádost o poskytování sociálních služeb
Domov pro seniory

Jméno a příjmení
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Narozen(a) dne

…………………………………………………………………………..…………………

Adresa trvalého bydliště………………………….……………….…………………….…………………
…………………………………………… telefonní spojení:…………………..………
Adresa k doručení korespondence……….……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Údaje, které považuji za důležité o sobě sdělit (např. jsem diabetik, mám rád klid, má
očekávání, má přání apod.) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Mám pravidelně se opakující příjem (důchod starobní, invalidní……)

ANO

NE

Příspěvek na péči (označte odpovídající údaje)
 pobírám, a je mi přiznán …………. stupeň
 nepobírám, ale mám zažádáno
 zatím nemám zažádáno

Kontaktní osoba ( osoba, která bude nápomocna s vyřízením mé žádosti a přijetím do
Domova )
Jméno a přesná adresa
………………………………………………………………………………………………………………...…………….
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
telefon: ……………………….

e‐mail: …………………………….

Jméno a adresa zákonného zástupce( je‐li žadatel(ka) zbaven(a) způsobilosti k právním

úkonům):

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

telefon: ………………………….

e‐mail: …………………………….

Prohlášení žadatele:

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem sdělil pravdivě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlas s ustanovením zákona č. 101/200Sb., v platném znění o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování
osobních údajů souvisejících s pobytem v zařízení, jejich předání do zařízení, do něhož budu přijat,
a to až do doby jejich archivace a skartace.

Dne ………………

Podpis žadatele ……………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce …………………………………….

Potvrzení přijetí žádosti:
Žádost přijala ……………………………………………………

V Dolním Cetně dne …………………...............

