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Zprostředkovává ambulantní standardní lékařskou a ošetřovatelskou, péčí, registrované zařízení u MPSV – IZO: 9976890,

spolufinancovaná služba Středočeským krajem. Poskytovatel služby: Josef Strouhal - IČ: 69634246
Zřizovatel a provozovatel: Sdružení podnikatelů ,,FELICITA Helena Kožíšková, Josef Strouhal - IČ: 44285591
Vyžlovka, ul. Pražská č.p. 336, 281 63 Praha – Východ,
sosiální úsek tel.: 775 122 404, ekonomický úsek tel.: 776 106 833, vedoucí pracovnic v přímé OP tel,: 775 122 457
e-mail: pension.felicita@seznam.cz, www: domov-felicita.cz
Zařízení neposkytuje sociální, ústavní lékařskou a ošetřovatelskou péči.

Lékařská zpráva
k žádosti o pobyt v SdF pro ubytování a služby

Žadatel/ka
jméno a příjmení __________________________________________ rodné číslo ____________
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Váha

kg

Výška

cm

Anamnéza:

Dohled specializovaného zdravotnického oddělení (ano=prosíme vypište kde):

Odborní lékaři, které pacient navštěvuje (jméno a odbornost):

Hlavní diagnóza (česky)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ostatní onemocnění
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Objektivní nález
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Duševní stav (případné projevy narušující kolektivní soužití, deprese, neklid, jiné poruchy
chování):
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Kontinence
plně kontinentní
částečná inkontinence
trvalá inkontinence
Závislost na alkoholu

moč 
moč 
moč 

ANO NE Agresivita

Psychóza a psychiatrické poruchy ANO
Toxikománie

ANO

Dietní omezení
 ne
 ano (jaké)

stolice 
stolice 
stolice 

ANO NE

TBC

Alergie
 ne
 ano (jaké)

ANO NE HB s Ag

ANO NE

NE

NE

SOBĚSTAČNOST
Orientace:

Osobou □ plně □ částečně □ není Místem □ plně □ částečně
Časem □ plně □ částečně □ není

□ není

Pohyblivost - Chůze: □ samostatně (bez pomůcek) chodí sám s pomůckou – s jakou (vypište)
□ s pomocí kompenzační pomůcky za pomoci druhé osoby (vypište):
□ trvale upoután na lůžko
Inkontinence: Moč

□ I. stupeň □ II. stupeň □ III. stupeň Stolice □ I. stupeň □ II. stupeň
□ III. stupeň
Závislost na pomoci druhé osoby: □ nezávislý □ lehká □ středně těžká □ těžká □ úplná
Potřeba pomoci druhé osoby: Oblékání a svlékání
Přesun lůžko-vozík, změna poloh □ ne
Podávání stravy, pití

□ ne

□ ano:

□ ano:

Samostatný pohyb, prostorová orientace □ ne
Běžná osobní hygiena
Celková hygiena těla

□ ne
□ ne

□ ne

□ ano:
□ ano:

Péče o vlasy, nehty, holení □ ne

□ ano:
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Použití WC

□ ne

□ ano:

Smlouva o poskytování sociální služby:
Žadatel je schopen jednat o smlouvě, porozumět jejímu obsahu □ ne □ ano
Žadatel je schopen podpisu smlouvy

□ ne □ ano

Medikace (název léků a dávkování – možné dodat v příloze)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Převazy, injekce, odběry nebo jiné nutné úkony (a jejich aplikace)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Žadatel byl informován svým dosavadním ošetřujícím lékařem o svém současném zdravotním stavu,
svých právech a o navrhovaných zdravotních službách. S jejich poskytováním souhlasil (viz dodaný
vyplněný tiskopis Lékařské zprávy k žádosti o pobyt v zařízení pro ubytování a služby).
V ……………………dne…………………….. 201
Podpis a razítko ošetřujícího lékaře

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE ZAŘÍZENÍ (lze dodat i v příloze)

Ordinační hodiny praktického lékaře (jméno a příjmení, tel. spojení)
Jméno a telefonický kontakt na lékaře, který
praktického lékaře zastupuje:
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Datum

Razítko a podpis praktického lékaře

Další případné doplňující informace:
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