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Posudek ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu 
Tento posudek slouží pro potřeby Domu na půl cesty Bójka. 

 
 

Jméno a příjmení žadatele/ky:  …………………………………………………………………………. 

Datum a místo narození: …………………………………………………………………………. 

Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle ustanovení § 58 zákona o soc. 
službách.  
Vyhláška č. 505/2006 Sb., § 36 uvádí, že poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:  

 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení  
 osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci  
 chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití  

 
 
Potvrzuji, že zdravotní stav žadatele/ky : 
 
Vyžaduje/Nevyžaduje zdravotní stav zájemce poskytnutí ústavní péče?   
 
Trpí/Netrpí * zájemce akutní infekční nemocí?  
 
Je/Není * zájemce schopen pobytu v zařízení sociálních služeb?  
 
Narušovalo/Nenarušovalo * by chování zájemce z důvodů duševní poruchy závažným způsobem kolektivní 
soužití?  
 
Je/Není * zájemce schopen provádět běžné občansko – právní úkony?  
 
Upozorňujeme, že v situaci, kdy zájemce není schopen samostatně užívat léky, není možné, aby tento 
úkon zajistila sociální služba Dům na půl cesty.  
 
Zdravotní stav zájemce se s poskytnutím pobytové sociální služby Dům na půl cesty: 

NEVYLUČUJE VYLUČUJE * 
 

 
 
Datum: ………… ………..……................  

Razítko a podpis ošetřujícího praktického lékaře  
 

*) – nehodící se škrtněte 
Děkujeme za vyplnění  

  
Doplňující informace: V domě na půl cesty není zajištěna zdravotní péče a uživatel musí být soběstačný a samostatný v běžných úkonech 
(zejména starat se o osobní hygienu – schopnost zvládání samostatné hygieny ve sprše, udržovat pořádek na pokoji vč. zametání a vytírání 
podlahy, být schopen samostatného pohybu po schodech). Zájemce musí být tělesně i duševně schopen komunikovat s institucemi. 


