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Potvrzení ošetřujícího lékaře 
 

V Centru Zdislava není trvale přítomen lékař, proto je nutné, aby byl žadatel při 

příchodu do stacionáře vybaven potřebnými léky a jinými zdravotními 

pomůckami, které pravidelně využívá. Také je nezbytné, aby byli pracovníci 

denního stacionáře seznámeni s projevy chování žadatele/klienta a mohli tak 

reagovat na chování, které se vymyká normě u daného klienta. Při akutní změně 

zdravotního stavu v době přítomnosti klienta v denním stacionáři je nutné, aby 

vedoucí provozu mohl konzultovat zdravotní stav s rodinnými příslušníky a také 

s ošetřujícím lékařem.  

V případě, že žadatel/klient není v péči odborníka, vyplní tento formulář 

praktický lékař. Odborný lékař může místo tohoto potvrzení přiložit lékařskou 

správu, ve které vše popíše, viz níže. Děkujeme za spolupráci při vyplnění 

tohoto potvrzení.  

 
Jméno klienta/žadatele: ………………………………………………………………. 

Datum narození…………………………………………………………………………. 

Bydliště………………………………………………………………………………….. 

 

 

Praktický lékař, u kterého je žadatel/klient evidován: 

Jméno a příjmení: 

Telefon: 

Adresa: 

 

 

Odborný lékař, u kterého je žadatel/klient evidován: 

 neurologa -  jméno a příjmení…………………. 

     psychologa -  jméno a příjmení…………………. 

     psychiatra -  jméno a příjmení………………….  

 

 

Prosíme praktického nebo odborného lékaře o vyplnění následujících informací, 

týkajících se zájemce/klientem služby. Tyto informace jsou nezbytné pro řádné 

poskytování služby. 
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Zájemce o službu/klient je osobou: 

 s mentálním postižením 

 s tělesným postižením 

 s kombinovaným postižením 
 

Anamnéza (rodinná, osobní):  
 

 

 

 

 

 

 

Prosím popište:  
- projevy chování v zátěžových situacích, sexuální projevy, které by narušovaly soužití 

v kolektivu, chování v kolektivu, schopnost komunikace s okolím 

- nutnost doprovodu jiné osoby, trvalou přítomnost druhé osoby, v jakou denní dobu, stále, 

v noci 

- orientace časem, místem, osobou 

- schopnost sebepéče v hygieně, vyprazdňování, příjmu jídla, oblékání, pohybu 

- reakce na fyzickou námahu  

- vhodnost fyzické námahy při jízdě na rotopedu, motopedu, cvičení v tělocvičně, plavání 

- doporučení pro práci s žadateli/klienty (vhodné aktivizace, pracovní činnost apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Léky, které žadatel pravidelně užívá, a které mohou ovlivňovat chování 

žadatele/klienta.  

 

 

 

 

 
 

……………………….                                                           …………………………………..  

Datum                                                                                    Podpis a razítko lékaře 


