
        

MĚSTO HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

Dům – Penzion pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče 

 
 

FORMULÁ Ř ZÁJEMCE O POSKYTOVÁNÍ PE ČOVATELSKÉ 
SLUŽBY 

 
Žadatel: 

 
Příjmení:.................................................       Jméno:...........................................................  

 
Narození:................................................  
 
 
Trvalé bydliště: ....................................................................................................................  

 
Stávající bydliště (je-li odlišné od trvalého bydliště):.......................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 
Kontaktní telefonní číslo:....................................................  

Zájemce je: 
- pohyblivý, může vycházet z bytu 
- částečně pohyblivý (může nakrátko opouštět lůžko) 
- pohyblivý pouze po bytě 
- nepohyblivý (trvale upoutaný na lůžko) 

Zájemce žije: 
- osaměle (nemá rodinné příslušníky) 
- s rodinnými příslušníky (manžel/ka, syn, dcera, zeť snacha, bratr, sestra…) 
      kteří jsou: doma / v zaměstnání  
- žije osaměle, ale má příbuzné žijící jinde (mimo své bydliště ve stejném nebo v jiném 

městě) 
Adresy žijících dětí: ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

      Popis nepříznivé sociální situace 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 
 
 
 



        

MĚSTO HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

Dům – Penzion pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče 

 
 

Žadatel potřebuje tyto úkony: (zaškrtněte které úkony) 
 
A) Jednoduché ošetřovatelské úkony: 
□ ranní toaleta(osobní hygiena pacienta, péče o vlasy, dutinu ústní, převlečení, pomoc 
při oblékání) 
□ celkové omytí pacienta (denně/ týdně) 
□ Ošetření nohou 
□ Přestlání lůžka 
□ Převlečení osobního a ložního prádla 
□ Podání jídla a pomoc při jídle 
□ Prevence proleženin 
□ Ošetření proleženin 1. stupně 
□ Čištění ošetřovacích pomůcek (podložní mísy….) 
□ Podávání léků, měření teploty, výměna obkladů 
□ Pomoc při vykonávání léčebných úkonů 
B) Pomoc v domácnosti: 
□ Běžný úklid 
□ Setřít podlahu denně 
□ Umýt podlahu 1× týdně 
□ Umýt okna podle potřeby 
□ Donáška uhlí, vynést popel a odpadky 
□ Topit v kamnech (dle potřeby) 
C) Jiné druhy úkonů: 
□ Denní donáška potravin, oběda a jiných jídel 
□ Příprava stravy a její podání 
□ Mytí nádobí 
□ Praní drobného prádla (osobního), žehlení a drobné opravy 
□ Různé pochůzky 
□ Jiné:…………………………………………………………………………… 
D) Znaky obtížnosti: 
□ Voda, záchod mimo byt 
□ Vzdálenost 
□ Vysoké podlaží ______ . patro 
□ Osoba s psychickými změnami 
□ Osoba inkontinentní 
□ Osoba agresivní 

 
V _________________________________ dne______________________ 
 
 

___________________________________ 
Vlastnoruční podpis zájemce 


