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Žádost o zavedení pečovatelské služby 
 

Jméno a příjmení žadatele: ..……………………………………………….……………….. 

Narozen/a dne: …………. ………………………..….                                        

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………… 

Bydliště, kde se bude pečovatelská služba poskytovat: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ………………..……….           Ošetřující lékař : ……………….…..……………. 

 

České občanství:      □   ANO          □ NE            Rodinný stav: ………..…………………. 

 
 

 

Byl/a jste vy nebo Váš manžel/ka účastníkem odboje?     □   ANO           □   NE 

(doložit potvrzení o tom, že jste byl/a účastníkem odboje) 
 

 

Žádám zavedení pečovatelské služby z těchto důvodů:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Jiné údaje , které považuji za důležité sdělit : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jméno a adresa zákonného zástupce, nebo osoby, která je zmocněna jednat jménem 

žadatele ( plná moc, rozsudek o ustanovení opatrovníka,…): 

……………………………………………………..    tel: ………………………………….. 

                                                                               e -mail: ………….………………………. 
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Vzhledem ke zdravotnímu stavu a míře své soběstačnosti žádám o tyto úkony 

(zaškrtněte):  
 

Základní úkony pečovatelské služby: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (přesun na lůžko, vozík, 

pomoc, při oblékání, svlékání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při 

prostorové orientaci) 

 pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech os. hygieny , pomoc při základní péči  

o vlasy a nehty , pomoc při použití WC)     

 poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška 

jídla, příprava a podání jídla a pití ,) 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, velký úklid, nákupy, pochůzky, 

velký nákup, praní a žehlení osobního a ložního prádla) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( doprovázení dospělých do 

školy, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět. 

 

 

Fakultativní úkony pečovatelské služby: 

 dohled nad užitím léků v domácnosti uživatele 

 dovoz autem NSS ( na vyšetření, úřad na území Nového Města na Moravě) 

 nepřímý dohled v DPS 

 opravy v bytě pracovníkem NSS 

 přímý dohled  

 pomoc a podpora při procházce 
 

 

 

Uveďte, kdo z rodiny Vám nějakou péči poskytuje a v jakém rozsahu: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Kontaktní osoby 
 

Jméno a příjmení:…………………………  Jméno a příjmení:……………………. 

Bydliště:……………………………………  Bydliště:……………………………... 

Vztah:……………………………………..  Vztah:………………………………... 

Telefon:……………………………………  Telefon:……………………………… 

E-mail:…………………………………….  E-mail:………………………………. 

Vámi uvedené kontaktní osobě je pečovatelská služba oprávněna poskytovat základní 

informace vztahující se k průběhu poskytované služby, kontaktní osoba bude  informována 

v případě náhlé hospitalizace nebo jiné vážné situace . 

 

1. Souhlasím s tím, aby s mými osobními a citlivými údaji bylo nakládáno v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

2. Souhlasím s pořízením kopií předložených listin a dokladů a se zařazením těchto 

kopií do spisové dokumentace. 

3. Souhlasím s evidencí mých údajů v elektronické dokumentaci. 

4. Souhlasím s informováním kontaktní osoby v případě náhlé hospitalizace nebo jiné 

vážné situace. 

 

 

 

Dne: …………………………………………         Podpis uživatele: ……………………… 

 

V : ………………………………………….. 
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Prosíme o vyplnění následné biografické anamnézy, která je součást žádosti o 

zavedení pečovatelské služby a slouží ke zkvalitnění služeb, poskytovaných 

pečovatelskou službou.  
 

Jméno a příjmení:………………………… 
 

Biografická anamnéza 
 

Jaké bylo Vaše předchozí zaměstnání? 
 

Jste v blízkém kontaktu s rodinou? 
 

Navštěvují Vás Vaši přátelé? 
 

Máte raději společnosti více lidí, nebo jste 

raději sám?  

Jaké máte koníčky? 
 

Jak vypadá Váš běžný den? 

 

V případě dopomoci od pečovatelské služby, 

prosím uveďte, co jíte rád/a nebo nerad/a?  

Co pijete rád/a nebo nerad/a? 
 

Máte nějaké stravovací omezení, diety? 
 

Ostatní informace, které považujete za důležité 

nám sdělit? (Přání, očekávání) 
 

Na tuto otázku nemusíte odpovídat: 

Budete-li potřebovat duchovní podporu, koho 

máme kontaktovat? 

 

 

 

 

Dne:……………………………       Podpis uživatele:……………….… 

 


