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Údaje o osobě, které bude poskytována péče

Jméno, příjmení, titul:

Datum narození:  .  . Rodné číslo1:

Zdravotní pojišťovna: Kontaktní telefon:

Trvalé bydliště:

Aktuální bydliště2:

Hlavní pečující

Jméno, příjmení, titul:

Datum narození:  .  . Vztah k pacientovi:

Trvalé bydliště:

Kontaktní telefon: Jiný kontakt:

Další pečující

Jméno, příjmení, titul:

Vztah k pacientovi:

Adresa:

Telefon, příp. jiný kontakt:

Lékař

Ošetřující lékař:
(jméno, příjmení)

Telefon:

Adresa: E-mail:

Praktický lékař: Telefon:

Adresa: E-mail:

1 U cizích státních příslušníků – vyplňte, bylo-li Vám přiděleno
2 Uveďte v případě, že je odlišné od trvalého bydliště

ŽÁDOST
o péči Domácího hospice sv. Michaela 
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Diagnóza3:

Aktuální stav

Soběstačnost:   soběstačný    malá dopomoc    s velkou dopomocí    

 závislý na druhé osobě

Kontakt:  plný        ztížený nelze navázat

Vědomí:  plné           ztížené zmatenost bezvědomí

Bolest:  žádná         mírná střední velká

Problémy s únavou:  žádná         mírná střední velká

Nevolnost:  žádná         mírná střední velká

Dušnost:  žádná         mírná střední velká

Proleženiny, rány:  ano    ne

Prognóza:  dny   týdny   měsíce   jiná   nejasná

Nynější pobyt:  doma   sociální zařízení    zdravotnické zařízení   jiné

Další postup

1. Vyplněnou žádost odešlete na email: hospic@pol.hk.caritas.cz, nebo doručte osobně či 
poštou na adresu:  Vrchlického 185, 572 01 Polička 

2. Po přijetí žádosti se s hlavním pečujícím telefonicky spojí sestra Domácího hospice 
a domluví první návštěvu u pacienta.

3. Přijetí či nepřijetí pacienta do péče Domácího hospice sv. Michaela indikuje lékař našeho 
hospice.

    

Pro bližší informace kontaktujte vedoucí služby: Jitka Kosíková 731 598 819 

Osobní údaje z tohoto formuláře zpracováváme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. O ochraně osobních 
údajů, především pro účely zdravotní dokumentace a uzavření smlouvy. V případě nepřijetí do Domácího 
hospice budou údaje skartovány. Další informace o zpracování údajů naleznete na webu Oblastní charity 
Polička: https://policka.charita.cz/kdo-jsme/gdpr/ 

3 pokud máte k dispozici, přiložte, prosíme, poslední propouštěcí či ambulantní zprávu
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