
 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Meno a priezvisko  žiadateľa: 

Dátum narodenia: Rod. číslo:  
  

Adresa bydliska a PSČ : Telefón:

Rodinný stav: Manžel/manželka:

Rozsah  požadovaných  úkonov opatrovateľskej služby:

Nevyhnutné životné úkony Nevyhnutné práce v domácnosti
Bežné úkony osobnej hygieny ...                                         10,- /deň Donáška uhlia, vody, kúrenie 15,-/deň
Donáška obeda, podávanie jedla 15,-/deň Nákup a nevyhnutné činnosti v domácnosti 25,-/deň
Dohľad 20,-/deň Práce spojené s udržiavaním domácnosti 80,-/deň

Kúpanie vrátane umytia vlasov 10,-/deň Príprava raňajok, obeda, večere 40,-/deň

Starostlivosť a výchova nahrádzajúca  rod. prostredie              25,-/deň Pranie bielizne 20,-/deň

Zabezpeč. kontaktu so spoločenským prostredím

Sprievod na kultúrne a telových. podujatia a iné verejné 
podujatia 10,-/deň Sprievod na lekárske vyšetrenia  20,-/deň

Tlmočením posunkovej reči pre nepočujúce osoby, 
predčitavanim pre nevidiacich pri vybavovaní úrad.
záležitostí

0,-/deň Sprievod na vybavenie úradných záležitostí 20,-/deň

Čím odôvodňuje žiadateľ potrebu poskytovania úkonov opatrovateľskej služby:

Prečo rodinní príslušníci nemôžu sami opatrovať žiadateľa:

              Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol(a) podľa skutočnosti. Som si vedomý(á) 
toho,  že  skreslené alebo nepravdivé údaje by mali  právne následky na zrušenie rozhodnutia  o poskytovaní 
opatrovateľskej služby. 

Dávam Obci Raková výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v tejto žiadosti a jej 
prílohách a osobitnej kategórie osobných údajov za účelom poskytovania sociálnych služieb. Tento súhlas platí 
po dobu poskytovania sociálnych služieb a odvoláva sa dňom ukončenia ich poskytovania.

V Rakovej dňa: ______________                                             ______________________________ 

                                                                                                         vlastnoručný podpis žiadateľa



VYJADRENIE LEKÁRA
O ZDRAVOTNOM STAVE ŽIADATEĽA

O POSKYTNUTIE OPATROVATEĽSKEJ 
SLUŽBY

                        /Doklad k žiadosti/

Rodné číslo žiadateľa:

Meno: Priezvisko: Rodné meno:

Dátum narodenia: Miesto narodenia:     Okres:

Bydlisko – miesto: Ulica: Č.domu:

Pošta: PSČ:

Anamnéza (rodinná, osobná, pracovná) :

Objektívny nález (status praesens generalis, v prípade orgánového postihnutia i status praesens localis):

Duševný stav, prípadne prejavy narúšajúce kolektívne spolunažívanie :

Diagnóza (slovensky) čitateľne:                                                                              
a) hlavná                                                                                                  

b)ostatné choroby alebo chorobné stavby

Iné údaje:

 

Je schopný chôdze bez cudzej pomoci                                                                  ÁNO – NIE *



Je pripútaný trvale – prevažne na posteľ                                                                ÁNO – NIE *
 
Je  schopný sám sa obslúžiť                                                                                   ÁNO – NIE *

Pomočuje sa          trvale                                                                                         ÁNO – NIE *

                               občas                                                                                        ÁNO – NIE *

                               v noci                                                                                        ÁNO – NIE *

Potrebuje lekárske ošetrenie trvale                                                                         ÁNO – NIE *
  
                                              občas                                                                        ÁNO – NIE * 

Je pod dohľadom lekára špecialistu                                                                       ÁNO – NIE *

                                       

Vyjadrenie lekára vzhľadom na celkový zdravotný stav

a) odporúčam
b) neodporúčam

poskytnutie jednotlivých úkonov opatrovateľskej služby 

Nevyhnutné životné úkony:
– bežné úkony osobnej hygieny …pomoc pri použití WC
– kúpanie vrátane umytia vlasov
– donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc 
pri podávaní jedla a pri pití
Nevyhnutné práce v domácnosti:
– donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie
vo vykurovacích telesách a ich čistenie
– nákup a ďalšie nevyhn.činnosti súvisiace s prevádzkou dom.
– práce spojené s udržiavaním domácnosti
– príprava a varenie raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere
– pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne
Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje:
a/ sprievodom
– na lekárske vyšetrenie
– na vybavenie úradných záležitostí
–  na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné verejné
podujatia
b/ tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
c/ predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí

Požadovaný rozsah poskytovania opatrovateľskej služby:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
                          / napr. 2 hod. denne v  pondelok – piatok/

Dňa:                                                                                                                    podpis a pečiatka lekára
• Čo sa nehodí prečiarknite!
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