
 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny 
 Nemocnice Na Homolce 
 Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 
 tel.: 257 272 076, fax:257 272 683 
 primář MUDr. Ivan Hadraba 

Návrh pro přijetí k hospitalizaci na lůžkách RFM 

 

Jméno a příjmení: Rodné číslo: 

Adresa a telefon: Zdravotní pojišťovna: 

 

 

Sociální stav:  žijící v rodině  žijící sám      žijící v sociálním zařízení  

Zaměstnání:   zaměstnanec       OSVČ     důchodce     invalidní důchodce   nezaměstnaný 

Pracovní neschopnost:   není vystavena  je vystavena (datum, lékař): 

Navrhující pracoviště (ošetřující lékař, telefon, adresa, e-mail): 

 

 

Základní diagnóza: 

 

Vedlejší diagnózy (všechny): 

 

 

Operace (datum, název výkonu, pracoviště, operatér): 

 

 

Medikace (p.o., s.c.): 

 

 

Objektivní nález (interní, funkční, zhodnocení tolerance zátěže): 

 

 

 

Cíl rehabilitačního pobytu: 
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Dotazník (vyhovující označte křížkem): 

Orientace:   

 plně orientován (místem, časem, osobou)      

 částečně orientován 

 není orientován 

Komunikace:   

 bez poruchy 

 porucha vyjadřování 

 porucha porozumění  

Spolupráce:  

 plně spolupracující, aktivní 

  částečně spolupracující 

 nespolupracující 

Soběstačnost: 

 plně soběstačný 

 částečně soběstačný (hygiena, stravování, oblékání, denní aktivity) 

 nesoběstačný 

Pohyblivost: 

 samostatná chůze bez opory, bez doprovodu 

 chůze s oporou   francouzských holí   podpažních berlí   s chodítkem 

 chůze s doprovodem   1 osoby    2 osob 

 pohyb na vozíku 

 ležící 

Váha: 

 v normě (BMI pod 25)  

 nadváha (BMI 25 – 30)   

 obezita (BMI nad 30) 

Sfinkterové funkce:  

 kontinentní  

 inkontinence moči 
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 inkontinence stolice 

 permanentní močový katetr 

Kůže:  

 bez poruch integrity 

 zhojená čerstvá operační rána 

 nezhojená čerstvá operační rána s nutnými pravidelnými převazy 

 dekubity (stupeň, lokalizace, terapie): 

 chronické kožní obtíže 

Infekce:  

  MRSA 

 jiné (chronická infekční onemocnění, dosavadní terapie): 

 

Jiné důležité informace, sdělení: 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

Jméno a podpis ošetřujícího lékaře, razítko pracoviště:  


