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Lékařský posudek
Zákon č.108/2006 Sb. - o sociálních službách
§91 Smlouva o poskytnutí sociální služby
Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí
pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb
posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu,
nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém
zařízení podle § 52.

Lékařský posudek
Zákon č. 373/2011 Sb. - zákon o specifických zdravotních službách
§ 42
(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen
„lékařský posudek“) vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou
osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti,
popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím lékařem, a to na
základě zhodnocení
a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření (dále jen
„lékařská prohlídka“),
b) výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím
registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), je-li
posuzovaná osoba u takového poskytovatele registrována, nebo jde-li o
posuzovanou osobu, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická
dokumentace na území jiného státu, též na základě výpisu z této dokumentace, ke
kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; úředně ověřený
překlad se nepředkládá k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené ve
slovenském jazyce,

Zákon č. 201/2017 Sb.
Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů. Účinnost ode dne 1. 9. 2017
Kreditům odzvonilo
S novelou zákona již není výkon zdravotnického povolání bez odborného
dohledu podmiňován získáním osvědčení a kreditní systém s ním
spojený je tedy zrušen. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává
zachována v souladu s čl. 22 písm.. B) směrnice 2005/36/ES – Vnitřní
systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání je povinen zajistit
každý poskytovatel zdravotních služeb, což by mělo být kontrolováno
zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.
Registrace jako takové budou převedeny do Národního registru
zdravotnických pracovníků, který funguje nezávisle na celoživotním
vzdělávání.

Instrukce náměstka pro řízení sekce č. 7/2017
Sjednocení postupu při aplikování zák. č. 98/2017 Sb., kterým se
mění zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů
§ 43 Výplata dávek
(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti
a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi
hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob
výplaty
a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 %
a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím
poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě

Instrukce náměstka pro řízení sekce č. 7/2017
Vyjádření MPSV a GŘ ÚP dne: 21. 9. 2017 – konzultační den metodiků sociální práce v Praze
Výplata formou poukázek
S účinností od 1. 12. 2017
Poukázky v hodnotě: 20, 30, 50, 100, 200, 500
Výplata poukázek bude pro všechny bez výjimek, tedy i uživatelům sociálních služeb. Přebírání
poukázek u imobilních klientů lze zabezpečit na základě plné moci rodinným příslušníkům a
jiným osobám blízkým. Zařízení sociálních služeb bude muset přijímat úhradu i
v poukázkách, musí je přijmout je to také platební prostředek.
Smlouva o poskytování sociální služby by měla být opatřena dodatkem, kde bude tato skutečnost
zaznamenána, že část úhrady bude placena ve stravenkách.
Zvláštní příjemce dávek – sociální pracovník obce
Nedoporučuje se, pouze ve výjimečných případech na dobu nezbytně nutnou!
Lze při výplatě formou poukázek zohledňovat, že je klient dlouhodobě v léčebném zařízení?
Stanovisko GŘ ÚP: nelze uplatnit volný výklad, i tito klienti budou mít změněn způsob
výplaty a část dávky bude vyplácena formou poukázek!
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