
NÁVRH K PŘIJETÍ NA LŮŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE 
Městská nemocnice následné péče 
K Moravině 343/6, Praha 9  

IČ: 45245843 

Tel: +420 284 000 811  

E-mail: ambulance@mnnp.cz 

Fax: 284 000 868  
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ÚDAJE O ŽADATELI 

Příjmení: …………………………………..   Jméno:………………………………   Rodné jméno:………………………………. 

Rodné číslo:……………………………………………………             Pojišťovna:……………………………………. 

Rodinný stav: ……………………………………………….. 

Trvalé bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Bytová situace:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Důchod je vyplácen:   v hotovosti   na účet 

Kontaktní osoba (jméno, vztah k pacientovi, telefon):………………………………………………………………… 

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

Jméno a adresa praktického lékaře:…………………………………………………………………………………………… 

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

Žadatel má podepsanou žádost o umístění do sociálního zařízení?   Ano      Ne 
Pokud ano, kam? 

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

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

Má žadatel zažádáno o příspěvek na péči?    Ano   Ne 

 
Délka hospitalizace závisí na zdravotním stavu nemocného. Po jeho stabilizaci je hospitalizace ukončená 

a pacient se vrací do domácího ošetření, nebo do předem zajištěného sociálního zařízení. 

Kam bude po léčbě propuštěn? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

K přijetí je nutno vzít s sebou občanský průkaz a kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny!!! 
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ÚDAJE O PACIENTOVI 

Aktuální epikríza:    

Diagnóza:   

Číselná diagnóza:    

Seznam ostatních diagnóz:    

Seznam léků: 

Poslední výsledky laboratoře:    

Test na SARS-CoV – 2 průkaz DNA/RNA metodou PCR výtěr 48 hodin před přijetím na naše lůžka. 

* ohraničené pole poslat v příloze(viz epikríza) 

 

Indikace k přijetí:  vertikalizace  rehabilitace  zlepšení soběstačnosti  ošetřovatelská péče 

Dieta:   ……………………………… Výška:  ……… cm Hmotnost:   ……….kg 

Pokud nelze pacienta zvážit, změřit obvod paže:   …………… cm 

Dekubity či jiný defekt na kůži :     Ne   Ano, stupeň    

Lokalizace + popis (analýza) defektu: 

 

 

MRSA:     Ne    Ano 

Jiné infekční onemocnění:   ……………………………………………………………………………………………………….. 

Alergie (lékové, potravinové a jiné):…………………………………………………………………………………………… 

Psychický stav žadatele:…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Specifické potřeby (léčba kyslíkem, inhalace, dialyzační program, jazyková bariera, těžké smyslové 

postížení, stomie atd.): 

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

Nají se Sám Ano Ne 

S pomocí Ano Ne 

PEG Ano Ne 

NGS Ano Ne 

Tracheostomie Ano Ne 

Inkontinence moči Ano Ne 

Inkontinence stolice Ano Ne 

Používá toaletní křeslo? Ano Ne 

Používá inkontinenční pomůcky?  
Pokud ano, jaké: 
 

Ano ne 

Zvládá osobní hygienu? 
Sám Ano Ne 

S pomocí Ano Ne 

Nezvládá 

Posadí se na lůžku? 
Sám Ano Ne 

S pomocí Ano Ne 

Nezvládá 

Pohybuje se mimo lůžko? 
Sám Ano Ne 

S pomocí Ano Ne 

Nezvládá 

Je nutný doprovod při chůzi? Ano Ne 

Používá: 

Vysoké chodítko Ano Ne 

Nízké chodítko Ano Ne 

Franc. hole, bele Ano Ne 

Vycházkovou hůl Ano Ne 

Vozík Ano Ne 

Trpí nespavostí? Ano Ne 

Má poruchy paměti a orientace? Ano Ne 

Má stavy noční zmatenosti? Ano Ne 

Má poruchu sluchu? Ano Ne 

Používá naslouchadlo? Ano Ne 

Má poruchu zraku? Ano Ne 

Používá brýle? Ano Ne 

Je schopen slovní komunikace? Ano Ne 

Je schopen písemné komunikace? Ano Ne  
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Prohlášení: u nemocného t.č. neprobíhá infekční onemocnění (střevní, TBC, kožní) neuvedené výše, netrpí 

duševní chorobu s projevy neklidu a jednáním nebezpečným sobě nebo okolí, ani jiným onemocněním, 

které by bylo kontraindikací k přijetí na lůžko následné péče. 

 

Dne:   ……………………….        ……………………………………………………   

       Razítko s IČP  zdravotnického zařízení a podpis lékaře 

     

       Tel: ………………………………………………………. 

 

Pacient souhlasí s přijetím k léčebnému pobytu:  ………………………………………………………..   

         podpis pacienta 

 

Kontakt na sociálního pracovníka: ………………………………………………………………………………….. 

 

Při posuzování návrhu k přijetí bude zohledněno jeho úplné vyplnění! 

 

 

 


