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POSUDEK REGISTRUJÍCÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE  

K PŘIJETÍ ŽADATELE DO POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY  

(příloha č. 1) 

 

 

1. Žadatel: _____________________________________________________________ 
                                             příjmení                              jméno                           titul                                      
 

    narozen________________________        

 

2. Je žadatel pod dohledem specializovaného odd. (plicního, neurologického, 

psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního apod.): 

 

 

 

3. Objektivní nález (základní dg., příp. ostatní choroby nebo chorobné stavy): 

 

 

 

4. Duševní stav (popř. projevy narušující kolektiv): 

 

 

 

5. Doporučuji:   

    přijetí do pobytové odlehčovací služby:                                                  ANO    -    NE 

   

6. Stravování (druh diety):    racionální – diabetická – kašovitá -  jiná  

 

7. Označte křížkem platnou odpověď: 

• Osoba   je schopna pobytu v odlehčovací službě - nemá akutní infekční chorobu 

(případně infekční a parazitární chorobu, kožní chorobu, svrab, tuberkulózu, pohlavní 

nemoc v akutním stadiu).  

Osoba     není  schopna pobytu v odlehčovací službě z důvodu akutní infekční choroby 

(případně infekční a parazitární choroby, kožní choroby, svrabu, tuberkulózy, pohlavní 

nemoci v akutním stadiu). 

 

•   hrozí  x    nehrozí, že by osoba mohla ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo 

nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost. 

 

•    hrozí  x    nehrozí, že by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným 

způsobem narušovalo kolektivní soužití.  
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8. Alergie: 

 

 

 

 

9. Potvrzuji, že výše jmenovaný žadatel o pobytovou odlehčovací službu (vyberte 

možnost): 

 

a) Po dobu pobytu si bude sám dohlížet na léčebný režim, tzn. veškeré léky bude mít ve svých 

osobních věcech na pokoji a bude je užívat sám bez dohledu. 

 

b) Léky budou uloženy v nachystaných lékovkách na pokoji, žadatel je bude užívat v určený čas 

sám pod dohledem pracovníka služby. 

 

 

 

Vyjádření praktického lékaře vycházející z obecně závazných právních předpisů, zejména 

ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění účinném 

od 1.1.2022, bude sloužit jako podklad k umístění žadatele do pobytové odlehčovací služby.   

 

 

 

V ________________ dne ________________        _________________________________ 

                                                                                       razítko a podpis registrujícího 

                                                                                                praktického lékaře   

 


