Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace
28. října 475/7, 410 02 Lovosice, ID: 9512421; IČO: 08183571

VYJÁDŘENÍ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU
ŽADATELE O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V LOVOSICÍCH, V BYTECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE:

Jméno, příjmení, titul žadatele:
Datum narození:

DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNÍVÝ ZDRAVOTNÍ STAV:
Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jmenovaný/á potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při
následujících úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
ano
ne
(např. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek, při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík apod.)
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
ano
(např. pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC apod.)

ne

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
ano

ne

(např. zajištění stravy, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz nebo
donáška jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla, pití apod.)
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
ano
ne
(např. běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.
sezónního úklidu, po malování, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy,
doprovázení osoby např. do zaměstnání, k lékaři, apod.)
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Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
ano

ne

(např. doprovázení k lékaři, do zaměstnání, na veřejné orgány/instituce, na zájmové a volnočasové aktivity a zpět, při
vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci k uplatňování práv a oprávněných zájmu apod.)
Žadatel/ ka trpí duševní poruchou, která by mohla závažným způsobem narušovat kolektivní soužití
ano

ne

Žadatel/ ka má diagnostikované infekční choroby
ano

ne

Pokud ano, jaké:

Žadatel/ka je závislý/á na návykových látkách
ano

ne

Pokud ano, o jakou závislost se jedná:

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE O VHODNOSTI PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V LOVOSICÍCH:
V bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích, na které je uzavírána nájemní smlouva,
není zajištěná 24 hodinová péče sociální ani zdravotní. Žadatel může v rámci terénní péče využívat úkony
pečovatelské služby, a to v průběhu pracovní doby Pečovatelské služby, tj. od 7:00 – 20:00 hodin.
Vzhledem s přihlédnutím k výše uvedenému a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žadatele, k druhu a rozsahu
potřebných úkonů pečovatelské služby a s přihlédnutím k psychiatrickým onemocněním, akutní nebo nestabilizované
duševní nemoci, závažné mentální poruše, k asociálnímu chování, bez sociálních návyků nebo k závislosti na
alkoholu nebo jiných návykových látkách, přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lovosicích:
doporučuji/nedoporučuji
(nevhodné škrtněte)
Razítko a podpis lékaře:

Datum:
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