
  Mesto Banská Bystrica
Mestský úrad – odbor sociálnych vecí

Žiadosť o poskytnutie regeneračno – rekondičných služieb v domácnosti

Meno a priezvisko: …...................................................................................................................................

Dátum narodenia : …...................................................................................................................................

Trvalý pobyt :         …...................................................................................................................................

Prechodný pobyt :  …...................................................................................................................................

Rod.stav:                …...................................................................................................................................

Telefónny kontakt : …...................................................................................................................................

Štátna príslušnosť :  …..................................   národnosť : …..................................................................

Ste v súčasnosti v pracovno-právnom vzťahu? Ak áno uveďte v akom …........................................

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

 V spoločnej domácnosti so žiadateľom žijú:

meno a priezvisko príbuz.pomer dátum 
narodenia

telefónny 
kontakt

zamestnávateľ

Príbuzní  žiadateľa, ktorí  žijú  mimo spoločnej domácnosti  :
(rodičia, deti, vnuci, zať, nevesta)

meno a prizvisko príbuz.pome
r

dátum 
narodenia

adresa telefónny 
kontakt

zamestnávateľ
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Kontakty na príbuzných : 

Telefón/ mobil / príbuzenský vzťah : 

E- mail : 

Bytové pomery žiadateľa : 

Žiadateľ býva ( hodiace sa zaškrtnite):
 rodinný dom
 byt

 Počet osôb, ktoré  bývajú  v spoločnej domácnosti …......................................................................

K žiadosti je potrebné doložiť :

       vyjadrenie a odporučenie odborného rehabilitačného lekára o zdravotnom stave

Dôvody na žiadanie poskytovania regeneračno – rekondičných služieb  v domácnosti : 

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

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

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

Týmto  udeľujem súhlas  so  spracovaním mojich  osobných  údajov  poskytnutých  Mestu  Banská 

Bystrica, ul. Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktoré sú uvedené v tejto 

žiadosti na účel uzatvorenia zmluvy. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu 

neurčitú a môže  byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom akým bol udelený(§14). Zároveň 

beriem na vedomie,  že práva dotknutej  osoby sú upravené §19 -  §25 zákona č.  18/2018 Z.z.o 

ochrane osobných údajov.

V Banskej Bystrici, dňa ...........................................                   ..........................................................
                                                                                                   podpis žiadateľa
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Vyjadrenie odborného rehabilitačného lekára
(vyplní  lekár)

Meno a priezvisko: …...........................................................................................................................

Dátum   narodenia : ….........................................................................................................................

Diagnóza a popis zdravotného stavu :
                                                                         ....................................................................................................

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

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

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

Rehabilitačná diagnóza : 
                                              ........................................................................................................................

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

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

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

                                                             súhlasím    -    nesúhlasím

                                        s poskytovaním regeneračno – rekondičných služieb v domácnosti občana

Konkrétne regeneračno – rekondičné služby poskytované rehabilitačným pracovníkom v 
domácnosti občana resp. doporučené  procedúry :

V Banskej Bystrici, dňa........................................        
                                                                            

                           
                                                                                                    …............................................     
                                                                                                            podpis a pečiatka lekára
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Konkrétne regeneračno – rekondičné služby
poskytované rehabilitačným pracovníkom v domácnosti občana

1. Rehabilitačný pracovník vyšetrí občana podľa platných vyšetrovacích metód ( vstupné, priebežné 
a záverečné hodnotenie občana).

2. Vykoná kineziologický rozbor, základné vyšetrovacie metódy.

3. Inštruuje občana o správnom  polohovaní v rámci rehabilitačného  ošetrovateľstva.

4. Vykonáva cielený  individuálny  telocvik.

5. Vykonáva úkony fyzikálnej  terapie: 

 biolampa 

6. Inštruuje  občana o regeneračno – rekondičných službách v domácnosti.

7. Vykonáva cielenú individuálnu liečbu prácou u občana v domácnosti.

8. Vykonáva : 
 nácvik  sebestačnosti a sebaobslužných úkonov
 nácvik bežných denných činností  cielene na druh ochorenia 
 nácvik používania kompenzačných – rehabilitačných  pomôcok

9. Vytvára vhodným  psychologickým prístupom podmienky pre aktívnu spoluprácu občana

10. Inštruuje občana a jeho rodinných príslušníkov o otázkach vhodného denného režimu, úpravy 
domáceho a pracovného prostredia.

11. Vyžaduje dodržiavanie stanoveného denného režimu.
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