
 

 

 
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE  

 
O zdravotním stavu žadatele před přijetím do pobytové sociální služby 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
(§ 91 odst. 4 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 
Žadatel:   
Jméno, příjmení: 
                          
Datum a místo narození: 
                                                                     
Rodné číslo: 
 
Bydliště:                                                                            
 
Telefon: 
 
 

Výše jmenovaný žádá o přijetí do sociální služby Chráněné bydlení Johannes Diakonie Valašské Meziříčí. 
Podmínkou přijetí do pobytové služby podle § 91 odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je 
předložit poskytovateli před uzavřením smlouvy posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu. 
Na základě uvedených informací, prosím, potvrďte, zda žadatel může být přijat k pobytu chráněném bydlení na 
základě jeho aktuálního zdravotního stavu.  
 
 

Cílová skupina Chráněného bydlení Johannes Diakonie Valašské Meziříčí jsou osoby s lehkým až 
středně těžkým mentálním postižením. 

Zdravotní stav vylučující žadatele z poskytnutí služby chráněného bydlení: 

 zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém či specializovaném zařízení  

 osoba není schopna pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutního infekčního onemocnění 

 chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či z jiných důvodů závažným způsobem narušovalo 
kolektivní soužití s ostatními uživateli bytu 

 s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách 

 žadatel je osobou se smyslovým postižením bez přidruženého mentálního nebo tělesného postižení, 

 žadatel je osobou s primární psychiatrickou diagnózou či poruchou chování,  

 žadatel potřebuje stálou osobní asistenci (24 hodin denně). 

 Osoba ohrožující okolí či sebe sama 
 

Potvrzuji, že žadatel o službu nepatří do žádné z těchto uvedených skupin. 
 

Potřeba spolupráce s dalšími odbornými lékaři: 
(pokud ano, uveďte, prosím, jméno, odbornost a adresu lékaře) 
 

 ANO 

 NE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Aktuální psychické potíže, poruchy či výkyvy nálad, agresivní projevy, sebepoškozování, apod. Zdravotní 
situace, které je potřeba při poskytování sociální služby zohlednit  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Další aktuální somatické potíže, tělesné postižení, smyslové postižení, epilepsie, diabetes, mobilita, 
kontinence, apod. Zdravotní situace, které je potřeba při poskytování sociální služby zohlednit  
 
 
 
 

Další důležité údaje, které se nevyskytly v předchozích otázkách (skutečnosti, které mohou být důležité 
z hlediska  ochrany zdraví a bezpečnosti): 
 

Aktuální medikace, včetně dávkování:  
 
 
Užívání léků: 

 Osoba užívá léky samostatně  

 S pomocí druhé osoby 

Další vyjádření lékaře o přijetí do služby chráněného bydlení 
 
 
Žadatel  JE / NENÍ způsobilý do pobytové služby chráněné bydlení 
 

Čestně prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé, odpovídají současnému zdravotnímu stavu 
žadatele, a žádné závažné skutečnosti, které by mohly být rozhodné pro přijetí/nepřijetí do služby 
chráněného bydlení nebyly zamlčeny. 
 
Shromažďování a zpracování osobních a citlivých údajů uvedených v tomto tiskopisu se řídí podle 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to po dobu zákonné lhůty archivace dokumentu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dne ………………………                           ………………………………………………… 
                                                                                                    razítko a podpis vyšetřujícího lékaře 

 


