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Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí
www.domov-senioru.cz

DOTAZNÍK SOBĚSTAČNOSTI ŽADATELE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Vyplnění dotazníku slouží k zhodnocení žádosti a následně jejímu zařazení do pořadníku
žadatelů.
Dotazník prosím vyplňte pečlivě a dle současného stavu žadatele. Děkujeme
Jméno: ……………………………………………………………………………. nar. …………………………………………..
V současné době je mi péče poskytována:
 v domácím prostředí
o zajišťuje rodina, příbuzní
o pečovatelská služby
o nemám nikoho

 ve zdravotnickém zařízení
o LDN - kde:
………………………………………………...
o Nemocnice - kde:
…………………………………………………

Sebeobsluha










oblékání
o zvládnu sám
o zvládnu s pomocí
o nezvládnu
stravování
o najím se sám
o potřebuji pomoc s porcováním/krmením
hygiena (ranní hygiena, koupání)
o zvládnu sám
o hygiena s pomocí v koupelně
o hygiena s pomocí na lůžku
o nezvládám
použití toalety
o zvládnu sám
o používám wc křeslo u lůžka
o jsem inkontinentní (vložky/pleny) a na wc nedojdu
užívání léků
o užívám a dávkuji sám
o jsou-li připraveny, užívám sám
o jdou mi podávány 2.osobou

Orientace




jsem orientován místem: ANO - NE - ČÁSTEČNĚ
jsem orientován časem: ANO - NE - ČÁSTEČNĚ
jsem orientován osobou : ANO - NE - ČÁSTEČNĚ
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Sluch, zrak




sluch
o slyším dobře
o slyším špatně - naslouchátko ANO/NE
zrak
o vidím dobře
o vidím špatně - brýle ANO/NE
o nevidím

Mobilita (pohyb, tělesná aktivita)


chůze:
o pouze po bytě
o chůze venku
 zvládám sám, popř. s kompenzační pomůckou
 nechodím, zvládnu pouze pohyb na lůžku (posadit se, přesunout na křeslo)
 nechodím, pouze ležím, nezvládnu polohy na lůžku
 kompenzační pomůcka: ………………………………………………………

Příspěvek na péči (dobrovolný údaj):
nepobírám

mám zažádáno

pobírám - I.st

II.st

III.st

IV.st

Další informace, které cítíte, že je potřeba sdělit:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis: ………………………………………………………………………. dne: …………………………………………………

Vypracovala: Doskočilová Eva, DiS., schválila PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA; 21.8.2019

