DOMOV PRO SENIORY KRČ
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 – Krč
Dotazník o sociální situaci žadatele
Osobní údaje
Jméno, příjmení žadatele(ky) …..………………..
Datum narození ………………………………….
Sociální situace
1. Osamělost:
o úplná: nemá rodinu , rodina nežije v Praze
o částečná: nepokrevní příbuzní v Praze
o nízká: příbuzní v Praze

2. Možnost navázat sociální kontakty:
 úplná izolace: nemožnost opustit byt ze zdravotních důvodů, bytové bariéry, žádní
příbuzní ani přátelé v okolí
 částečná izolace: dochází pouze pečovatelská služba, která zabezpečí pouze zákl.
fyziologické potřeby, zdrav. stav neumožňuje návštěvy a procházky
 nízká: může opustit byt, ale nemá motivaci, uzavírá se do sebe
3. Nevyhovující bytové podmínky (nezvládání topení, vaření, úklidu, apod.)

Kategorie bytu/domu (I – IV): …………………………………………………………………
Poschodí: …………………………………………………………
Výtah: ANO
NE
4. a) Bydlím:

sám

s rodinou

b) Péče rodiny:







nemůže pomoci z důvodu špatného zdravotního stavu
ztížená doprava – bydlí daleko
bytové podmínky neumožňují dlouhodobě společné žití (nedostatek prostoru,
soukromí
rodina je pracovně vytížena
navštěvuje a s péčí pomáhá

5. Byl(a) jsem dříve umístěn v jiném zařízení:
ano
ne
Místo…………………………………………………od……………….do…………
V případě opakovaného umístění vypište (častá hospitalizace a stěhování z místa na místo)
6. Krizová situace:
 úmrtí nebo ztráta partnera, pečující osoby
 závažné onemocnění člena rodiny, pečující osoby
 aktuální hrozba vystěhování mimo Prahu a ztráta kontaktů s rodinou v Praze
 jiná (vypsat) …………….
7. Jaký je důvod Vaší žádosti o umístění v Domově pro seniory?
8. Jaká jsou Vaše očekávání při umístění v našem Domově?
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DOMOV PRO SENIORY KRČ
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 – Krč
Zdravotní stav
1. Chůze a pohyb
o chodí sám/a
o chodí s holí, berlemi
o chodí s pomocí druhé osoby
o vozík, chodítko
o neprovede

2. Posazení na lůžku
o samostatně bez pomoci
o s malou pomocí
o vydrží sedět
o neprovede

3. Chůze po schodech
o chodí sám
o chodí s pomocí druhé osoby
o neprovede

4. Nebezpečí pádu
o nepadá
o občasné pády
o časté pády

5. Orientace v čase a prostoru
o dobrá orientace
o horší orientace
o není schopný orientace

6. Oblékání
o obleče se sám bez pomoci
o obleče se s pomocí
o neprovede

7. Transport
o cestuje samostatně dopravním prostředkem
o cestuje, je-li doprovázen
o vyžaduje pomoc, speciálně upravený vůz
o nemůže cestovat vůbec

8. Obstarání nákupu
o samostatně nakoupí
o nakoupí s doprovodem
o neprovede

9. Péče o osobní hygienu
o zvládá sám bez pomoci
o potřebuje částečnou pomoc při mytí
o potřebuje částečnou pomoc při koupání
o neprovede, potřebuje úplnou pomoc
o nedodržuje
11. Dorozumívání – řeč
o mluví zřetelně
o mluví s obtížemi
o pomocí znakové řeči
o pomocí psaní
13. Způsob stravování
o je schopen najíst se sám
o potřebuje pomoc druhé osoby při
podávání jídla (krájení masa, apod.)
o potřebuje pomoc při jídle – krmení
o specifická forma podávání jídla (sonda
aj.)
Dieta

ano

jaká……………

Podpis žadatele ……………….

10. Užívání léků
o samostatně v určenou dobu, správnou dávku
o samostatně, jsou-li připraveny a připomenuty
o léky musí být podávány druhou osobou
12. Dorozumívání – sluch, zrak
o sluch:
dobrý
–
špatný
o používá naslouchátko
o

zrak: dobrý – horší– zbytky zraku - nevidomý

14. Inkontinentní pomůcky:




nepoužívá
používá

ne

Datum …………….
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