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Mestská časť Bratislava – Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava

Príloha č. 1 k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

Žiadateľ/ka:
Meno a priezvisko: …..........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ….................................................................................................
Úkony poskytované opatrovateľskou službou:

A. Sebaobslužné úkony:

a) Hygiena
osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby (holenie, česanie, umývanie, aplikácia krémov, mastí, príp. iných medikamentov)
	áno	nie
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
porcovanie stravy			áno	nie
	obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)		áno	nie
	kŕmenie a pomoc pri pití	áno	nie


c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
sprievod na/z  toalety	áno	nie
	pomoc pri obliekaní a vyzliekaní	áno 	nie


d) Obliekanie a vyzliekanie
výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb)	áno	nie
	obliekanie a obúvanie	áno	nie

vyzliekanie a vyzúvanie	áno	nie

e) Mobilita a motorika
sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine a schodoch)	áno	nie
	pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko	áno	nie

obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby	áno	nie

f) dodržiavanie liečebného režimu
nákup liekov 	áno	nie
	podávanie liekov a aplikácia mastí 					            	  áno	   nie
kontrola glykémie glukomerom    					  	  áno	   nie
odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty				  áno        nie
aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu)				  áno	   nie  
	   	
B. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
nákup základných životných potravín a základných drogeristických 
potrieb pre opatrovaného 	áno	nie
	príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, umytie riadu (raňajky, obed)	áno	nie

donáška jedla do domu, umytie riadu	áno	nie
bežné upratovanie  domácnosti pre opatrovaného	áno	nie
(vysávanie, umytie podlahy, kúpeľne, WC, utretie prachu)                                    
	obsluha bežných domácich spotrebičov	áno	nie

starostlivosť o lôžko	áno	nie
	vynášanie drobného odpadu do  smetnej nádoby	áno	nie			
C. Základné sociálne aktivity:
a) sprievod
na lekárske vyšetrenie	áno	nie
	na vybavenie úradných záležitostí	áno	nie


b) administratívne úkony
zabezpečovanie a kupovanie stravných lístkov	áno	nie
zabezpečovanie úhrady za vykonávanie opatrovateľskej služby	áno	nie
zabezpečovanie úhrad a platieb spojené s užívaním bytu	áno 	nie

c) predčítanie    pre    fyzickú   osobu,   ktorá   je   nevidiaca   alebo  prakticky nevidiaca
	áno	nie


D. Dohľad   pri   úkonoch   sebaobsluhy,  úkonoch   starostlivosti  o svoju  domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

potreba dohľadu v určenom čase (počet hodín ….................)	áno	nie


	V zmysle rozhodnutia MČ Bratislava – Vrakuňa, č. k....................................................., právoplatného dňa ….............................. som bol (a) zaradená do stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby:

Stupeň:		    	            …................
Priemerný rozsah poskytovania opatrovateľskej služby: 	            …...............hod/deň


Žiadam o poskytovanie opatrovateľskej služby v rozsahu: 	            …...............hod/deň

Prehľad výšky úhrad: 

Úhrada za opatrovateľskú službu
Stupeň odkázanosti
II. 
Stupeň odkázanosti 
III.

Stupeň odkázanosti 
IV.

Stupeň odkázanosti V.

Stupeň odkázanosti 
VI.

€/hod
2,30
2,50
2,70
2,90
3,00
Úhrada za donášku/dovoz stravy


službu 
službu
Stupeň odkázanosti
II. 
Stupeň odkázanosti 
III.

Stupeň odkázanosti 
IV.

Stupeň odkázanosti V.

Stupeň odkázanosti 
VI.

€
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00



	

V Bratislave, dňa…...........................                                                      ....................................................
	                                                                                                          Čitateľný podpis žiadateľa/ky:

