
(§ 91 ods. (4) a (6) z. č. 108/2006 Sb.)

1. Žadatel:

narozen:

bydliště:

6. Přílohy:

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE
Razítko Domova Na Výsluní, Hořovice

Rodné číslo žadatele (dle OP)

Doklad k žádosti

(česky)

4. Duševní stav: (popřípadě projevy narušující kolektivní soužití)

b) podle potřeby - návrh ošetřujícího lékaře - výsledky vyšetření neurologického, 
psychiatrického, ortopedického, apod.

příjmení (rodné příjmení) jméno (křestní)

a) hlavní

b) ostatní choroby nebo chorobné stavy

Statistická značka hlavní choroby podle mezinárodního seznamu

a)  v případě onemocnění  hrudních orgánů musí být přiloženo  vyjádření odborného 
lékaře pro nemoci plicní a tuberkulózu.

o zdravotním stavu žadatele

o poskytnutí služby sociální péče

5. Diagnóza:

2. Anamnéza: (rodinná, osobní, pracovní)

adresa vč. PSČ

3. Objektivní nález: (status praesens generalis: v případě orgánového postižení i status lacalis)

den, měsíc, rok místo
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ANO NE *)
ANO NE *)
ANO NE *)

ANO NE *)
ANO NE *)
ANO NE *)

ANO NE *)
ANO NE *)

ANO NE *)

ANO NE *)

ANO NE *)

ANO NE *)

*) nehodící se škrtněte

7. Žadatel:

                                                                                                                                             razítko

        datum                                                                                                            podpis lékaře (jmenovka)

- imbecilita a idiocie

- jde o osobu dementní

Potřebuje lékařské ošetření
občas
trvale

- je schopen sám sebe obsloužit

v noci

- je upoután trvale - převážně *) na lůžko
- je schopen chůze bez cizí pomoci

občas
trvaleInkontinentní

Trpí žadatel níže uvedenými poruchami:
- psychózy a psychické poruchy, při nichž může obrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje

Je pod dohledem specializovaného oddělení ZZ např. plicního, neurologického, psychiatrického, 
ortopedického, resp. chirurgického a interního, poradny diabetické, protialkoholní apod. *)

Potřebuje zvláštní péči - jakou:

- chronický alkoholismus a jiné toxikomanie

  klidné soužití v kolektivu

9. Vyjádření registrujícího praktického lékaře ke vhodnosti poskytnutí pobytové služby sociální péče

v Domově Na Výsluní, Hořovice - domově pro seniory:

8. Jiné údaje:(např. očkování Pneumococus aj., kdy)
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