Česká katolická charita
Domov sv. Kříže Kroměříž
Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 571 898 111

Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele
(dle § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách)
Níže uvedený zájemce žádá o přijetí do pobytové sociální služby Domova sv. Kříže Kroměříž.
Podmínkou přijetí do domova pro seniory je dle zákona o sociálních službách povinnost
předložit před uzavřením smlouvy posudek registrujícího lékaře. Posudek vyplňuje obvykle
praktický lékař žadatele, nachází-li se však zájemce momentálně ve zdravotnickém zařízení, je
vhodné, aby posudek o aktuálním stavu vystavil ošetřující lékař tohoto zařízení.
ŽADATEL/KA
Jméno, titul:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště:

Pojišťovna:

POPIS AKTUÁLNÍHO ZDRAVOTNÍHO STAVU žadatele (možno přiložit též na samostatném
papíru):
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POSOUZENÍ, ZDA ZDRAVOTNÍ STAV ZÁJEMCE NEVYLUČUJE ŽADATELE Z MOŽNOSTI
POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(Dle § 36 vyhlášky MPSV 505/2006 Sb. nemůže být do pobytové soc. služby přijat zájemce, jehož
zdravotní stav vyžaduje péči v zdrav. zařízení – např. zájemce potřebuje kyslíkovou terapii, dále
zájemce, který má akutní infekční onemocnění a osoba, jejíž chování by z důvodu duševní poruchy
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.)

1. Vyžaduje zdravotní stav žadatele poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení?
ANO
NE
2.

Má žadatel akutní infekční onemocnění, které mu znemožňuje pobyt v zařízení
sociálních služeb?
ANO
NE

3.

Narušovalo by chování žadatele (z důvodu duševní poruchy) závažným způsobem
kolektivní soužití?
ANO
NE

Pozn. Pokud u všech tří otázek je odpověď NE, tak zájemce může být přijat do pobytové sociální
služby.

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO LÉKAŘE (nehodící se škrtněte):
Výše uvedený žadatel MŮŽE / NEMŮŽE být přijat do pobytové služby domova pro seniory.

Datum:………………………………………

…………………………………………………………….
razítko a podpis lékaře

Doplňující informace pro registrujícího praktického lékaře žadatele:
Při nástupu do Domova si nový uživatel/ka s sebou přináší výpis ze své zdravotní
dokumentace včetně kopie posledních propouštěcích zpráv z nemocnic či odborných
vyšetření. Bude-li Váš pacient/ka (náš žadatel) do našeho Domova přijat, požádá Vás o tento
výpis.
Nový uživatel/ka zpravidla také využije možnost registrovat se u praktického lékaře, který do
našeho Domova dochází. Tím je pro uživatele Domova zdravotní péče snáze dostupná a
zároveň je to jednodušší pro indikování zdravotní péče poskytované zdravotnickým
personálem Domova.
ZA VEŠKEROU SPOLUPRÁCI DĚKUJEME!

 IČO: 00 44 53 55  www.domov-km.cz  email: reditelka@domov-km.cz  tel: 571 898 111

