Žádost o umístění do domova pro osoby se zdravotním postižením
Domov Raspenava - domov pro osoby se zdravotním postižením
        
Fučíkova 432, 464 01  Raspenava

Datum podání žádosti:                                                                                            (vyplní Domov)
	Žadatel:  …………………………………………………………………

                               jméno a příjmení
	Datum narození:  ………………………………………………………...

                                 den, měsíc, rok                                        místo narození                                  
	Státní příslušnost:   ………………………..    Národnost: ………………………
	Bydliště:  ………………………………………………………………….

                     ulice, č.p.                             PSČ, město  
	Zákonný zástupce: 


Matka
Otec
Jiní

Jméno a příjmení:




Datum narození: 




Státní příslušnost: 




Rodinný stav: 




Bydliště





Zaměstnání, 
adresa zaměstnavatele




Kontakt (telefon): 




*) nehodící se škrtněte
              
	Nařízená ústavní výchova:          ano                       ne

(datum, č.j., soud)  ………………………………………………………………………………………………..
	Držitel průkazu mimořádných výhod:

                                              ano (ZTP, ZTP/P)       ne
	Příspěvek na péči
	doposud nežádáno

zažádáno, vyřizuje se
	pobírá příspěvek na péči ve výši ……………………
	Návštěva školy a školských zařízení: 
a) mateřská škola   ……………………………………………………………
                               od – do
                              …………………………………………………………….
                                              kde
	základní škola (základní škola speciální, základní škola praktická apod.)

                              …………………………………………………………….
                               od – do
                              …………………………………………………………….
                                              kde 
V současné době navštěvuje …… ročník ……………………………………………...
	Prohlášení žadatele (zákonného zástupce):


Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl podle skutečnosti. Beru na vědomí, že nedílnou součástí žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu. 
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasím, aby údaje uvedené v žádosti a vyjádření lékaře byly použity při posuzování této žádosti. Beru na vědomí, že umístění do domova pro osoby se zdravotním postižením je podmíněno podpisem  smlouvy.




                                                                              ……………………………………..
                                                                              Vlastnoruční podpis žadatele/ zákonného zástupce






       V ……………………………..  dne: ………………………
                                                                              
*) nehodící se škrtněte

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

o zdravotním stavu žadatele o umístění 
do domova pro osoby se zdravotním postižením 					
									
								
Nedílná součást  žádosti                    																
Jméno a příjmení: ………………………………………………..
Rodné číslo: ……………………………………
Zdravotní pojišťovna: ………………………….

Anamnéza (rodinná, osobní): 



	









Podávaná terapie


Alergie 




Používané pomůcky






Nosí brýle
ano
ne

Schopen chůze bez pomoci jiné osoby
ano
ne

Upoután trvale na lůžko
ano
ne

Schopen sebeobsluhy
ano
ne

Pomočuje se
ano
ne

Je agresivní
ano
ne

Potřebuje zvláštní péči (jakou)






Výška ………… cm                      hmotnost ………. kg

Moč:  bílkovina

Rtg vyšetření srdce a plic (pokud je indikováno)



Výsledky odborného ortopedického vyšetření








Neurologické vyšetření

Psychiatrické vyšetření






Psychologické vyšetření






Bacilonosičství (pokud je indikováno)






Očkování

DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR
(u mentální retardace stupeň)






Statistická značka hlavní choroby podle mezinárodního seznamu




Vzhledem ke zdravotnímu stavu zájemce navrhuji – nenavrhuji jeho umístění v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Raspenavě. 



  Dne ……………………………                …………………………………………
                                                                               podpis vyšetřujícího lékaře



                                       ………………………………………
                                                 razítko lékaře, zařízení )



