
Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej
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Zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej

Imię i nazwisko .e 222203200000204.00000000000000000090000000000000000000000005

DAtA UPOdZENIA.aaaAdres zamieszkania... eeeeeeeee1. Rozpoznanie choroby zasadniczej .....eeeue, .

aaeoioaoinicaopa aaa aa aaa aaa aaa ao woo ao nzanozaanoccccccccj ( OPIS w języku polskim )

2. Przebieg schorzenia podstawowego ...........-e...muueeLJaaa aaa wma oma ama aaa aaa ae wa zaa aaa aaa aaa naaaa anita a zezttzciaaa aaooo aaa zee owa w aaa a aaa a wow aa a iaaaatiet riaaa wama aaaoooa aaa zoo awa aaa wagawacy zoo wiad arian iLLU,aaa owa wawa aaa mao a wa paw o nooo waz aa oaza ooo wawwaniuadiLLL LLU,aaa aaa aaa aaa owa waze a oaza owa a aaa awk auon akwa wita akit LLL

5. Używane zaopatrzenie ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny,ewentualne potrzeby w tym Zakresie...seannaaa aaa aaa aaaaaa aaa aaa w ub aa zawo wz aaaa wa aaaaaaaau ay rit ta LLLU,aa awawawa aaaaaa popowa oaz aa aa zawaaa na wanaaaaaawataiiwiiLLLU,

6. Wykaz wykonywanych badań dodatkowych, konsultacji specj alistycznych,
innej dokumentacji medycznej istotnej dla oceny stanu zdrowia (w załączeniu)ZYo oazao at owoaaaaztaaayyttLu,

fe



7. Zakres sprawowanej opieki i pielęgnacji:

1) osobajest leżąca*, porusza się: samodzielnie*, © kulach*, na wózku inwalidzkim*,

z pomocą drugiej osoby*;
|

2) przyjmuje pokarmy samodzielnie*, jest karmiona przez drugą osobę*, wymaga
stosowania specjalnej diety (jakiej?).......---.-4-4--44--40444moonT YE

3) rodzaje ograniczenia innych czynności(np. mycie się, ubieranie, załatwianie

czynności fiZjologicznych).......24--2:4e4-eeeYYYYYEEEEiii AAA LOO AO Ś EA AAO ANAWAEPEEkiki ioiGEO OARERO AA RONNNNCNAWA

izaaaa zauwa aaa aaa aaa aaaaaa ama a Paa owa aaa ma Baa a a OOOOamanana aaa wana eee aaa eee e ooo eee enea eee t rr nr toe eeyY

ziuazzzaz kaza zaa aaa aaa aa zaaama mame aaa maa aaa aaa awa aaaaaaaa awa a aaa ee eee owe oe ee eteeey ty ryenotteceeiY

5) rodzaje i liczba zabiegów rehabilitacyjno — leczniczych wykonywanych w domu

i poza domem w ciągu dnia*, tygodnia*, miesiąca*.......-..--2:-4::42:4:04-4eeeseseezereeeeeeee eee

iiziiizaz aaa aa zzz zaa aa aa aaaa aaa aaa om Oban ao aan O 0 aa oOorze aaa aaa ao aa pare a eee 00a eee nemo e eee eee eo nen o ee teeren toto tree

izzzaoaza aaa OPoetaaaa e aan a eee eee eye naa owo tea eeeterze eter erez netia eo

iza aaz aaa zai aa aaa zaa aan ae taaa zara aaa ao aaa arena wawa aa aaa my aewenaa ener eee eee e nooo oe ye e czeree ntt teetetce o

8. Czy aktualnie stwierdzasię:
chorobę zakaźną (jakąj:.....--eeese-=ereeeezeeeyet nazew
gruźlicę płuc lub innych narządówe. eeeeeeeeeeeeraeaaaaeeeerrTNNT YTY
chorobę weneryczną (jaką)....-...-..---eeees-eeeaaautratę wzroku: żak/nie, w jakim Stopniu:.....-.44-4-eeeeeeeeeepadaczkę: tak/nie.eeezzzyrnyyytyyyY
chorobę psychiczną: tak/nie, jaką:...2.-.---.:---sszeeeeseeeeeINNE kalectwoaaaewy enter
Czy chory może być niebezpieczny: dla siebie: tak/nie, dla innych: tak/nie

AlACZEgO: ee uueeaweeYTYYYYY

pieczątka i podpis
lekarza wystawiającego zaświadczenie

e niepotrzebne skreślić


