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        KARTA ZGŁOSZENIA DO DOMU POMOCY SENIORA 

Villa Seniora 

1. Dane identyfikacyjne przyszłego pensjonariusza: 

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................... 

PESEL: ..................................................................................................................................... 

Adres zameldowania: .............................................................................................................. 

Nr dowodu osobistego: ........................................................................................................… 

 

2. Dane osoby sprawującej opiekę faktyczną lub przedstawiciela ustawowego 

Imię i nazwisko…………………………….……………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………….………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………. 

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

 

3. Dane opiekunów /osób do kontaktu: 

• opiekun I 

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

Stopień pokrewieństwa: ........................................................................................................ 

Telefon kontaktowy: ............................................................................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................... 

 

• opiekun II 

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 

Stopień pokrewieństwa: ........................................................................................................ 

Telefon kontaktowy: .............................................................................................................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 
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• opiekun III 

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................... 

Stopień pokrewieństwa: ......................................................................................................... 

Telefon kontaktowy: ............................................................................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................... 

• opiekun IV 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................... 

Stopień pokrewieństwa: ......................................................................................................... 

Telefon kontaktowy: ............................................................................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................... 

 

3. Przewidywany czas pobytu (odpowiednie zakreślić) : 

•  określony 

•  nieokreślony 

 

4. Pobyt w pokoju (odpowiednie zakreślić): 

• jednoosobowym 

• dwuosobowym 

• trzyosobowym 

 

5. Czy pensjonariusz jest ubezwłasnowolniony? (odpowiednie zakreślić) : 

• nie 

• tak 

 

6. Czy pensjonariusz będzie korzystał z odpłatnej rehabilitacji (odpowiednie zakreślić) : 

• nie 

• tak 
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7. Czy pensjonariusz wyraża zgodę na  przepisanie do lekarza rodzinnego pełniącego rolę lekarza pierwszego 

kontaktu w DPS „Villa Seniora” ? (odpowiednie zakreślić)  

• nie 

• tak 

8. Czy pensjonariusz wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas zajęć, uroczystości oraz 

umieszczanie materiałów na stronie i internetowej Domu  Pomocy Seniora Villa Seniora (odpowiednie 

zakreślić): 

• nie 

• tak 

9. Waga  pensjonariusza …………………………….. 

10. Schorzenia podstawowe (odpowiednie zakreślić) : 

•  Alzheimer  

• Parkinson 

• astma  

• choroby zakaźne  

• choroby skóry 

• cukrzyca (na insulinie/ na diecie )     

• demencja            

• depresja  

• gruźlica  

• niewydolność serca 

• nowotwór     

• reumatyzm    

• stwardnienie rozsiane  

• wysokie ciśnienie    

• zawał serca  
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• inne……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

11. Uczulenia (odpowiednie zakreślić) : 

• nie 

• tak, - na co? ..........................................................................................................…………………………….. 

 

12. Stopień samodzielności pensjonariusza (odpowiednie zakreślić) : 

A. Trzymanie moczu: 

•  bez zaburzeń 

•  nietrzymanie 

B.  Trzymanie stolca: 

•  bez zaburzeń 

•  nietrzymanie 

C.  Cewnik w pęcherzu moczowym: 

•  tak 

•  nie 

 D. Jedzenie: 

•  jest karmiony 

•  je samodzielnie 

• PEG -żywienie dojelitowe 

• żywienie pozajelitowe 

E. Ubieranie się: 

•  nie ubiera się samodzielnie 

•  stara się, ale potrzebuje pomocy 

•  samodzielnie 
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F. Chodzenie: 

•  nie 

•  tak 

•  samodzielnie 

•  używa sprzętu - laska, chodzik, podpórka, balkonik 

•  wymaga pomocy 

G. Czy wymaga wózka inwalidzkiego? 

•  nie 

•  tak 

H. Czy posiada wózek inwalidzki? 

• nie 

•  tak  

I. Czy wymaga innego zaopatrzenia ortopedycznego? 

•  nie 

• tak Jakie? .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

J. Czy używa pieluchomajtek? 

•  nie 

•  tak 

K. Czy posiada aktualne zlecenie na wyroby medyczne ? 

•  nie 

•  tak 

L. Czy wystepują odleżyny: 

•  nie 

•  tak, umiejscowienie (opis) ......................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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Ł. Aparaty słuchowe: 

• nie 

• tak 

M.  Okulary: 

• nie 

• tak 

 

N. Protezy: 

• nie 

• tak 

 

13. Aktualne leczenie z dawkowaniem oraz przekazane leki: 

Nazwa leku  Dawka 

leku 

Rano Południe Wieczór Noc Ilość 

leku 

Uwagi 
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14. Czy osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy Seniora Villa Seniora posiada 

orzeczony stopień niepełnosprawności (odpowiednie zaznaczyć) : 

• nie 

 

• tak ,  lekki, umiarkowany, znaczny  

 

 
13. Dane firmy pogrzebowej, którą należy zawiadomić w razie śmierci podopiecznego: 
nazwa firmy: .....................................................................................................………………………………... 
telefon: ........................................................................................................……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oświadczenia 
1. Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2135, 2281) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy 
Seniora „Villa Seniora” danych osobowych, w związku z ubieganiem się o przyjęcie Mieszkańca do Domu. 
Administratorem danych osobowych będzie wyłącznie Dom Pomocy Seniora „Villa Seniora”, który 
wykorzystywać będzie je samodzielnie przy działaniach związanych z ubieganiem się przez wnioskodawcę o 
przyjęcie do Domu, realizacją procedury przyjęcia i świadczenia usług wobec Mieszkańca. Wnioskodawcy 
przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawiania, a podanie danych przez wnioskodawcę jest 
dobrowolne. 
 
 

Data i podpis Pensjonariusza / Przedstawiciela*                

………………………………………………………………………………………………………………………... 

*właściwe podkreślić/zaznaczyć  
 
 
 
 
 
 
Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Domu Pomocy Seniora „Villa Seniora” 
1. Dokumentacja medyczna bądź zaświadczenie lekarskie o przebytych najważniejszych chorobach 
2. Aktualne wyniki badań 
3. Aktualne zlecenie na wyposażenie w wyroby medyczne 
4. Orzeczenie od niepełnosprawności 
5. Ksero Dowodu Osobistego 
6. Ksero Legitymacji Emeryta- Rencisty 


