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 POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ZÁJEMCE  

O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 

Azylové domy 
 

 

 

Zájemce:……………………………………………………………………………………. 

     příjmení            jméno (křestní)                  titul 

 

Narozen: ………………………………..…………      

                 den, měsíc, rok               

 

     Bydliště: ………………………………….................................................PSČ: .................... 

 

 

    Zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče  

    ve zdravotnickém zařízení:                                                                   ANO  NE*) 

 

    Akutní infekční onemocnění:                                                             ANO  NE*) 

     

    Přítomnost parazitů (vši, roupy, svrab,  aj.)                                     ANO                   NE*) 

 

    Duševní porucha, pro kterou by mohla závažným způsobem  

    narušovat kolektivní soužití:                                                                ANO  NE*) 

  

    Bacilonosič, MRSA:                                   ANO  NE*)

     

    Střední až těžké zdravotní postižení:                                                  ANO  NE*) 

 

    Potřeba bezbariérových prostor:                                                         ANO  NE*) 

 

     Potřeba zvláštní péče:                   ANO  NE*) 

 Jaké: ………………………………………………………… 

               ………………………………………………………… 
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Jiné údaje:  ………………………………………………………………………………….   

 

………………………………………………………………………………….   

 

………………………………………………………………………………….   

 

Výše uvedené údaje jsou všechny aktuální a pravdivé. 

 

      Posuzovaná osoba: 

 

a) Je zdravotně způsobilá 

 

b) Není zdravotně způsobilá 

 

pro účely přijetí do sociální služby Azylové domy, na ul. Brandlova 127/16, 697 01, 

Kyjov. 

 

 

 

V……………………dne……………..                ………………………………………….      

                                        Podpis a razítko vyšetřujícího lékaře 

 

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této 

doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Azylový dům Kyjov poskytuje pobytové služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Tento posudek slouží jako podklad k žádosti při posouzení zdravotního stavu osob a 

jejich způsobilosti vzhledem ke kolektivní pobytové sociální službě*. 

 

V azylovém domě Kyjov je nezbytná samostatnost, mobilita a plná samoobslužnost. Azylový 

dům v Kyjově nemá bezbariérové prostory. Azylový dům je službou prevence ztráty bydlení, 

nikoliv péče, a proto neposkytuje pečovatelské, ošetřovatelské ani jiné zdravotní služby. 

Azylový dům není zařízením se zvláštním režimem. Cílem služby je zapojení osob do 

běžného života. 

 

V případě nejasností kontaktujte, prosím, pracovnici Azylového domu Kyjov na telefonním 

čísle 739 307 583. 

 
Vysvětlivky: 

* Označte jednu z variant kroužkem nebo podtržením  

 


