Agentura domácí péče ČČK
ALICE České Budějovice
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Jméno a příjmení žadatele:………………………………………………………………………….…………
Datum nar. ………………………………r.č.:…………………………………stav:……………………………
Adresa:………………………………………………PSČ…………...telefon.: ………………………………….
Klíč od vchodových dveří: ano

ne

klíč od bytu: ano

ne

posch:……………

Ošetřující lékař:……………………………………………………………………………………………………..
(dobrovolná informace)

Kontaktní osoba:jméno a adresa………………………………………………………………………………
telefon /mobil/…………………………….. ……………………………….....vztah.............................

Kontaktní osoba:jméno a adresa………………………………………………………………………………
telefon /mobil/…………………………….. ……………………………….....vztah.............................

Účastník odboje podle zákona č. 255/1946 Sb. a zákona č. 462/1919
Osoba účastná rehabilitace podle zákona č. 119/1990
Osoba, která byla zařazená v táboře nucených prací podle zákona 87/1991

ano
ano
ano

ne
ne
ne

Prohlášení:
Prohlašuji,že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a dávám souhlas Domácí ošetřovatelské
péči a pečovatelské službě Alice k jejich zpracování pro účely poskytování pečovatelské
služby.

Dne:…………………………………………….

Podpis žadatele:…………………………………………….

Žádám o zavedení
úkonů:

pečovatelské služby od:……………………………. v rozsahu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla
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, údržba topných zařízení
běžný nákup
velký nákup
pochůzka
praní a žehlení ložního prádla
praní a žehlení osobního prádla
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a zpět
Fakultativní činnosti:
aktivizační činnosti
dohled nad dospělým klientem
pedikúra
dohled nad požitím léků
úklid společných prostor domu
hospodaření s financemi klienta
jídelní lístky
zápůjčky kompenzačních pomůcek
doprovod na vycházku
zapůjčení jídlonosičů
převod úhrady platby za poskytované služby na bankovní účet poskytovatele

