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KARTA SENIORA 

DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 
 

I. Dane ogólne 
 

DANE OGÓLNE UCZESTNIKA 

NAZWISKO  

IMIĘ (IMIONA)  

PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA/DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA 

STAROGARD 
GDAŃSKI 

ULICA  NR DOMU I 
MIESZKANIA 

 

TELEFON   

ADRES E-MAIL  

OSOBY DO KONTAKTU WSKAZANE PRZEZ UCZESTNIKA 

NAZWISKO  
I IMIĘ 

 

ADRES  

TELEFON  

ADRES E-MAIL  

 

II. Informacje zdrowotne 

Zachorowania na choroby przewlekłe 

Cukrzyca tak nie Jaskra tak nie 

Nadciśnienie tętnicze tak nie Zaćma tak nie 

Miażdżyca tak nie Zaburzenia słuchu tak nie 

Astma tak nie Osteoporoza tak nie 

Choroby tarczycy tak nie Zwyrodnienia kręgosłupa  
(w jakim odcinku) 
 

tak nie 

Choroba reumatyczna tak nie Zwyrodnienia stawów:  

Padaczka tak nie kolanowych tak nie 
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Stan po udarze mózgu tak nie biodrowych tak nie 

Choroba Alzhaimera tak nie ramiennych tak nie 

Zespół Parkinsona tak nie krzyżowo-biodrowych tak nie 

Zespół otępienny tak nie Depresja tak nie 

Choroba niedokrwienna 

serca 

tak nie Nowotwory tak nie 

Aktualnie przyjmowane leki: 

 

 

 

Przebyte urazy (złamania)  

 

 

Przebyte zabiegi  
i operacje 
 

 

Uczulenia 

 

 

Zalecenia rehabilitacyjne 

 

 

Ćwiczenia, w których uczestnik może brać udział w Domu 

Ćwiczenia bierne/czynno-
bierne 

Okolice ciała: 

Ćwiczenia czynne w 
odciążeniu 

Okolice ciała: 

Ćwiczenia czynne wolne 
 

Okolice ciała: 

Masaż 
 

Okolice ciała: 

Ćwiczenia 
ogólnousprawniające 

 

Uwagi: 
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III. Oświadczenie 

 

W związku z uczęszczaniem w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” w Starogardzie 

Gdańskim oświadczam, że mój stan zdrowia/stan zdrowia mojego podopiecznego pozwala 

mi/mu uczestniczyć w zajęciach oferowanych w Domu.  

W przypadku wątpliwości co do zadeklarowanego stanu zdrowia rozstrzygnięcie 

nastąpi na podstawie dostarczonego przeze mnie zaświadczenia od lekarza o zakresie i rodzaju 

wskazań lekarskich. 

Deklaruję brać czynny udział w zajęciach i aktywnościach organizowanych w Domu na 

własną odpowiedzialność.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
 
 
Starogard Gdański, dnia…………………………..  ……………………………………………………………………… 
       (podpis uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika) 

 


