
                                                                                                                                                              Aktualizováno: 18.05. 2021
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Zprostředkovává ambulantní lékařskou a ošetřovatelskou, péčí,  služba spolufinancována Středočeským krajem,
registrováno  u MPSV – IZO:9976890. SdF neposkytuje ústavní lékařskou a ošetřovatelskou péči.

Sídlo: Vyžlovka, ul. Pražská č.p. 336, 281 63 Praha – Východ, 
ředitel: 606 106 116, poskytovatel služby: 775 122 404, sosiální úsek tel.: 775 122 404, 775 276 815, 
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 e-mail: pension.felicita@seznam.cz, www: domov-felicita.cz

                                                                                                                                                         

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

Žadatel/ka                                                                              datum narození: 
jméno a příjmení ______________________                        rodné číslo: 
Evidován/a u zdravotní pojišťovny: 
bytem :

        
Vyjídření praktického lékaře

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE      Váha              kg                 Výška                       cm  

Anamnéza (rodiná, osobní, pracovní):

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

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

Hlavní diagnóza (česky)

Ostatní choroby nebo chorobné stavy

_____________________________________________________________________________
Duševní stav (případné projevy narušující kolektivní soužití, deprese, neklid, jiné poruchy chování):       

                   
Je schopen (a) chůze bez cizí pomoci                                                                                                                                               ANO  –  NE* 

                                                                                                      
Je upoután (a) trvale – převážně* na lůžko                                                                                                                                   ANO  –  NE* 

                                                                                                                     
Je schopen (a) sám/ sama sebe obsloužit                                                                                                                                   ANO  –  NE*
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Pomočuje se                 trvale                                                     ANO  –  NE*
občas                                                     ANO  –  NE*
v noci                                                     ANO  –  NE*

Používá osoba inkontinenční pomůcky                                                       ANO  –  NE*
v případě odpovědi ANO, přiložit doporučení specialisty
 
Potřebuje lékařské ošetření trvale                                                     ANO  –  NE*

  občas                                                     ANO  –  NE*

V případě odpovědi ANO, specifikujte jaké:

Je pod dohledem specializovaného oddělení ZZ např. plicního,  neurologického,  psychiatrického,  ortopedického,  chirurgického, 

interního,  poradny diabetické,  protialkoholní apod.                                                                                                                                NE* 
 

Zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdrav. zařízení                                                     ANO  –  NE*

Zdravotní stav vyžaduje poskytnutí pobytové sociální služby  v domově pro osoby se zdravotním postižením      ANO  –  NE*
                                                                                   

Má osoba akutní infekční nemoc                                                     ANO  –  NE*
Má osoba parazitární chorobu                                                     ANO  –  NE*
Má osoba tuberkulózu                                                                     ANO  – 
NE*
Osoba zneužívá alkohol nebo jiné návykové látky a neprodělala léčbu, která by tyto návyky odstranila                      ANO  –  NE*
                                                                                       
Je osobou se syndromem demence                                     ANO  –  NE*

Je osobou s poruchou osobnosti, projevující se agresivním a antisociálním chováním narušující kolektivní 
soužití v SdF                                                                                                                                                                                          ANO  –  NE*

                                                                                                   
Je osobou se závažnou psychotickou poruchou                                                                     ANO  – 
NE*
(např. schizofrenie, trvalá schizotypální porucha s bludy)
Je osobou s depresivní poruchou nálady se sebevražednými tendencemi                                                     ANO  –  NE*

Je osobou s poruchou intelektu na úrovni těžké a hluboké mentální retardace                                                                     ANO  – 
NE*
Je osobou s poruchou intelektových funkcí na úrovni střední mentální retardace v kombinaci s dalším závažným tělesným 
onemocněním nebo pohybovým postižením                                                                                                                   ANO  –  NE*

Očkováné vakcínou proti nákaze COVID-19                                                   ANO             NE*

Příspěvek na péči:                                      ANO (jaký stupeň)                                NE*        

Smlouva o poskytování služby:     

Žadatel je schopen jednat o smlouvě, porozumět jejímu obsahu                  ANO           NE*
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Žadatel je schopen podpisu smlouvy                                                              ANO            NE*      

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 SdF výše uvedenému).

Jiné údaje:

Dne:

Adresa a tel.kontakt:

                                                                                                                                             Podpis a razítko praktického lékaře:

                                                                                                                                                       */ zakroužkujte prosím správnou odpověď
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