Dotazník k žádosti o léčbu
v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské – Bílá Voda

Základní údaje:
Jméno a příjmení :
Zdravotní pojišťovna :
Adresa trvalého bydliště:
(včetně PSČ)

Datum narození :
Emailová adresa :
Státní příslušnost :
Kontaktní adresa:
(korespondenční)

Kontaktní telefon :

Zdravotní stav:
1. Jak hodnotíte Váš aktuální zdravotní stav ?
dobrý
drobné problémy
chronické problémy, nyní pod kontrolou
zdravotní probémy (jaké?)

2. Byl/a jste testován/a na infekční žloutenku ?
ano (výsledek)

ne
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3. Máte zdravotní omezení ?
ano (jaké?)

ne

4. Dietní omezení ?
ano (jaké?)

ne

5. Jste registrován/a v psychiatrické ambulanci ?
ano
ne

6. Léčíte se pro psychiatrické onemocnění ?
ano (uveďte)

ne

7. Jste svéprávný/á ?
ano
ne (uveďte jméno a telefonní kontakt na opatrovníka)
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Vzdělání / práce:
8. Zaměstnání:
pravidelné (trvající pracovní poměr)
OSVČ
studující
mateřská dovolená
nezaměstnaný (v evidenci ÚP)
nezaměstnaný (není evidován na ÚP)
sociální dávky (pomoc v hmotné nouzi)
pracující důchodce
důchodce - starobní
důchodce - invalidní (doplnit stupeň)

Drogy / alkohol
9. Označte jakou drogu pokládáte v současnosti za svou hlavní ?
opiáty
stimulancia (např. Pervitin)
kokain
kanabinoidy
sedativa, hypnotika
halucinogeny
těkavé látky
alkohol
gambling
nikdy jsem žádnou drogu neužil/a
drogu jsem vyzkoušel/a pouze experimentálně

10. Injekční aplikace:
ano, užívám nebo jsem užíval(a) injekčně
Věk při prvním injekčním užití:
trvá injekční aplikace i v současnosti ?
ne, nikdy jsem neužíval(a) injekčně
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Právní postavení
11. Máte v současné době nějaké problémy se zákonem ?
bez problémů
probíhající trestní stíhání
ochranná léčba ambulantního typu
ústavní ochranná léčba
podmíněný trest
nepodmíněný trest – kolik měsíců celkem
opakovaně trestán

Rodina a sociální vztahy
12. Rodinný stav :
svobodný/á
ženatý/ vdaná
rozvedený
vdovec/vdova

13. Kde jste bydlel/a v posledním půlroce ?
trvalé a uspokojivé (vlastní byt)
provizorní (pronajatý nebo půjčený byt)
dočasné a neuspokojivé (toxi-byty, apod.)
institucionlizované (azylové domy, apod.)
zcela žádné

Vyplněno dne:
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