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Posudek registrujícího praktického lékaře  

o zdravotním stavu žadatele 

(§ 91 odst. 4 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 Níže uvedený žádá, o přijetí do programu Stacionáře POHODA (sociální služba denního 

stacionáře), POHODA, z.ú. Podmínkou přijetí do sociální služby je předložit poskytovateli před 

uzavřením smlouvy posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu. Sociální službu 

poskytujeme dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Lidem, kteří v důsledku 

svého omezení nemohou zůstat sami doma bez podpory blízkých osob. Zároveň chtějí být ve 

společnosti jiných lidí a podílet se na rozmanitých aktivitách. Program se odehrává podle společně 

dohodnutého denního harmonogramu, který se opakuje v týdenních cyklech. Do tvorby programu se 

zapojují sami uživatelé služby. Navrhují aktivity, kterým se chtěli věnovat. Jedná se především o 

skupinové aktivity týkající se dovedností potřebných pro péči o sebe sama a domácnost, pracovních 

návyků, cestování, vzdělávání, sociálních dovedností, podpory kognitivních funkcí a celkového rozvoje 

osobnosti. Vzniká tak nabídka kurzů, kdy současně probíhaly 2-3 činnosti dopoledne a 1-3 aktivity 

odpoledne. 

I. Žadatel: 

Jméno, příjmení:  

Datum narození:  

Bydliště:  

Spadá do cílové skupiny osob s mentálním postižením podle MNK 10 (F70-F79) 

ANO  NE* 

* pokud zájemce nespadá do cílové skupiny, není třeba dotazník dále vyplňovat 

Žadatel by měl zvládat pobyt a práci ve skupině. (Jedná se především o situace, kdy se uživatel musí 

podřídit požadavkům skupiny). 

Schopen:  ANO  NE 

II. Anamnéza (rodinná, osobní, pracovní): 

OA: Jaké postižení a v jakém věku u posuzovaného lékaři diagnostikovali. (uveďte například DMO, 

Downův syndrom aj.), příčina postižení: 

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

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

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

Vyskytují se u zájemce o sociální službu denního stacionáře projevy: 

a) epileptických záchvatů:  ANO NE 
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Pokud ano, jaké? 

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

Doporučený postup u záchvatovitých projevů: 

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

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

b) alergické projevy:  ANO NE 

Druh alergie:  

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

Doporučený postup u alergických projevů:  

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

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

c) Další omezení: 
 

 zraku: …………………………………..…………………………………..………………………………………..………………….. 
 

 sluchu: …………………………………..…………………………………..……………………………………………………..…… 
 

 pohybu: …………………………………..…………………………………..………………………………………………………… 
 

 kompenzační pomůcky včetně zubní náhrady: ………………………..……………………………………………… 
 

 jiná omezení mající vliv na pobyt v denním stacionáři (dietní režim): ……………………………………… 
 

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

 

III. Aktuální nález (psychický + fyzický stav, dieta, mobilita): 

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

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

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

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

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

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

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

IV. Aktuální medikace: 

Užívá sám/s pomocí: …………………………………..………………………………… 

Jaké a kdy: 

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

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

…………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
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V. Ošetřující lékaři: (jméno, adresa ordinace, telefon): 

Praktický lékař:…………………………………………………………………….……………..…………………………………..…………. 

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

Psychiatr………………………………………………………………………….………………………………..………………………………… 

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

Psycholog…………………………………..………………………………………………………………...…………………………………….. 

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

V případě, že zájemce navštěvuje psychiatra/psychologa, požadujeme zprávu 

z psychiatrického/psychologického vyšetření maximálně měsíc starou (anamnéza, současný stav, 

hospitalizace, deviantní chování, fóbie aj. se závěrem – schopen / neschopen pobytu v denním 

stacionáři). 

VI. Posouzení důvodů, zda zdravotní stav nevylučuje žadatele z poskytnutí sociální služby 

denního stacionáře: 

 

a) zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

  ANO / NE 

b) žadatel není schopen pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci 

  ANO / NE 

c) chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 

soužití 

  ANO / NE 

VII. Závěr 

 

Zájemce   JE / NENÍ způsobilý k přijetí do sociální služby denního stacionáře. 

Datum, razítko a podpis registrujícího praktického lékaře 

……………………………………………………………………………………….. 

Všechny zjišťované informace slouží k zajištění odpovídající péče budoucího uživatele služby. 

Vyjádření lékaře nesmí být starší 3 měsíců. 

Úhradu spojenou s vyplněním tohoto formuláře hradí žadatel. 

Přílohou tohoto dotazníku je informační leták o službě, do které se žadatel hlásí. 


