
Stanovisko odboru sociálních služeb k podmínce předložení posudku
praktického registrujícího lékaře u pobytových služeb sociálních  prevence a

jeho úhrady

Zákon  č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách upravuje v  § 91 odst.  4

povinnost osoby požadující uzavření smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby

předložit posudek praktického registrujícího lékaře o zdravotní způsobilosti. 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

sociálních službách, v § 36 stanovuje zdravotní stavy vylučující poskytování

sociálních služeb v pobytových zařízení. 

V případě, kdy u žadatele o službu  podle  § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o

sociálních službách (azylové domy) je zřejmé, že k získání posudku praktického

registrujícího lékaře brání objektivní či subjektivní příčiny a že nemožnost splnění

podmínky předložení posudku ze strany žadatele by ohrozila možnost poskytnutí

dané služby, je v těchto případech za dostatečný považován posudek i  jiného
praktického lékaře než registrujícího. 

Problematika úhrady tohoto posudku
Získání  lékařského posudku není hrazeno ze zdravotního pojištění, a proto se jedná

o posudek vydávaný za úhradu. Rozsah posudku a jeho cena se odvíjí od sociální

služby, pro kterou ho žadatel vyžaduje a není žádným právním předpisem

stanovena. Záleží tedy na smluvním ujednání s konkrétním lékařem. V porovnání

s výší úhrady v obdobných případech  předpokládáme, že by úhrada za požadované

vyšetření neměla přesáhnout 300 Kč (ve srovnání s Přílohu cenového věstníku

č. 01/2007 Ministerstva financí pro oblast stanovení maximálních cen a určených

podmínek pro specifické zdravotní výkony).

 

 

Co se dále týče problematiky úhrady těchto posudků, vzhledem k částečnému

financování zařízení pobytových sociálních služeb (Azylové domy) z Evropského

sociálního fondu je úhrada těchto lékařských posudků za výše uvedených podmínek

uznatelným výdajem ESF. 



 Za výše uvedených podmínek je úhrada lékařského posudku uznatelným

výdajem i v rámci dotačních prostředků MPSV, odboru sociálních služeb.

Problematika zajištění lékařského posudku
Posudek praktického lékaře je vyšetřením za úhradu, proto je zajištění

lékařského posudku plně na odpovědnosti žadatele o pobytovou službu.

V případech, kdy se nejedná o registrujícího praktického lékaře, není povinnost ze

strany praktického lékaře posudek vydat. 

Problematika registrace služby „azylový dům“
V případech, kdy poskytovatel sociálních služeb „azylového domu“ před

registrací ví, že většina uživatelů  poskytované služby není schopna před

podepsáním smlouvy podmínku předložení posudku praktického registrujícího lékaře

plnit doporučujeme, aby se daný poskytovatel registroval mimo sociální služby podle

§ 57 zákona  „Azylový dům“ také na službu „Noclehárny“ podle § 63, a to například

pro 2 lůžka, která budou sloužit pro osoby, které jsou zájemci o službu azylového

domu. Služba  „Noclehárny“   není službou pobytovou  a  podmínka předložení

lékařského posudku se na ni nevztahuje. Uživatel této služby má poté dostatečný čas

si lékařský posudek před užíváním služby azylového domu zajistit. Při registraci by

měl poskytovatel důvod a podmínky služby „Noclehárny“ dostatečně popsat.

Při registraci by měla být především zcela jasně vymezena cílová skupina

uživatelů služby noclehárny, a to  jako zájemci o službu azylového domu, kteří

nemohou bezprostředně doložit lékařský posudek a dále podmínky přijetí jiných

uživatelů v případě, kdy se nejedná o zájemce o službu azylového domu.
 


