
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Zdravotní postižení podmiňující a vylučující přijetí do ústavů

A. Zdravotní postižení podmiňující přijetí do ústavů

1. Zdravotní stav, který odůvodňuje přijetí do
ústavů pro tělesně postiženou mládež a tělesně
postižené dospělé občany, je dán především poško-
zením motorických funkcí v kterékoliv jejich složce,
které činí postiženého částečně, převážně nebo
úplně bezmocným nebo nesoběstačným a kde není
těžší postižení v psychické sféře.

Jde zejména o tyto stavy:

a) závažné vrozené vady ortopedického charakteru
vyžadující použití zejména složitých ortope-
dických pomůcek,

b) závažné vrozené vady a onemocnění neurolo-
gického charakteru s větším deficitem inervace,
zejména motorické, v oblasti páteře, končetin
a svěračů,

c) závažné vrozené a trvalé defekty a vady chi-
rurgického charakteru, operační léčbou
neovlivněné nebo již neovlivnitelné a vyžadující
speciální režim ošetřování,

d) dědičná, systémová, metabolická a endokrinní
onemocnění s postižením ústrojí nervového se
značně omezenou funkcí, zčásti korigovatelnou
ortopedickými pomůckami,

e) stavy po úrazech nebo zánětech jakékoliv
etiologie ortopedického nebo neurologického
charakteru s těžší anatomickou a funkční po-
ruchou, léčbou a rehabilitací již podstatněji
neovlivnitelnou, včetně imobility,

f) stavy po neurochirurgických a ortopedických
operačních zákrocích, zejména s motorickým
deficitem většího rozsahu, značně omezující
nebo znemožňující sebeobsluhu, včetně imo-
bilních,

g) vrozené syndromy postihující několik systémů
se značným ztížením sebeobsluhy.

2. Postižení, která odůvodňují přijetí do ústavů
pro smyslově postižené dospělé občany, jsou taková
postižení funkcí sensorických (především zraku a
sluchu), která způsobují značné omezení nebo ztrátu
orientace a běžného dorozumívání; tím činí posti-
ženého zpravidla závislým na pomoci jiné osoby při
některých nezbytných životních úkonech.

3. Postižení, která odůvodňují přijetí do ústavů
pro mentálně postiženou mládež a mentálně posti-
žené dospělé občany, jsou taková, která způsobují
omezení nebo ztrátu vzdělavatelnosti, popřípadě
vychovatelnosti a vyžadují pomoc, zejména dohled

jiné osoby, při některých hlavních nebo nezbytných
životních úkonech.

B. Zdravotní postižení vylučující přijetí do ústavů

4. Do ústavů pro tělesně, smyslově nebo
mentálně postižené nelze přijmout takové občany,
kteří sice podmínky pro přijetí splňují, avšak v době
přijetí vyžaduje jejich zdravotní stav léčení v lůžko-
vém zařízení.

Jde zejména o tato zdravotní postižení:

a) infekční a parazitární choroby všech druhů
a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem
onemocnění,

b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III
a dalších stabilizovaných a inaktivních forem;
potvrzení vydá odborný lékař příslušného zdra-
votnického zařízení,

c) zhoubné novotvary všech typů a lokalizací do
tří let od skončení komplexní léčby, anebo
v době podání žádosti o přijetí do ústavu byly
komplexním vyšetřením zjištěny metastázy,

d) psychóza a psychické poruchy, při nichž ne-
mocný může ohrozit sebe i druhé, respektive
jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem,

e) chronický alkoholismus a jiné závažné toxiko-
manie, pokud nedošlo k likvidaci návyku, což
musí být doloženo potvrzením příslušného
odborného lékaře-psychiatra, při respektování
lhůt stanovených pokynem hlavního odborní-
ka-psychiatra ministerstva zdravotnictví České
republiky,

f) choroby srdeční a cévní ve stadiu dekompenza-
ce a jejich komplikace vedoucí k výraznému
omezení hybnosti.

5. Ve výjimečných případech se ke kritériím
uvedeným v bodu 4 nepřihlíží.

6. Do domovů důchodců nelze přijmout občany,
jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé
odborné ošetřování v lůžkovém zařízení.

Jde zejména o toto zdravotní postižení:

a) infekční a parazitární choroby všech druhů
a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem
onemocnění,

b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III
a dalších stabilizovaných a inaktivních forem;
potvrzení vydá příslušný odborný lékař
příslušného zdravotnického zařízení,
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c) pohlavní choroby v akutním stadiu; v chro-
nickém stadiu jen na základě vyjádření odborné-
ho lékaře příslušného zdravotnického zařízení,
které nesmí být v rozporu s předpisy hygienické
služby,

d) zhoubné novotvary všech typů a lokalizací,
pokud nebylo po komplexní léčbě dosaženo
remise, a v době uvažovaného příjmu do do-
mova důchodců byly zjištěny metastázy,

e) d iabe tes  me l l i tus  nekompenzovate lný
standardní dietou a běžnými perorálními léky
nebo inzulinem a při současném výskytu kom-
plikací,

f) psychózy a psychické poruchy, při nichž ne-
mocný může ohrozit sebe i druhé, respektive
jeho chování znemožňuje klidné soužití v ko-
lektivu,

g) chronický alkoholismus a jiné závažné toxiko-
manie, pokud nedošlo k likvidaci návyku
a chování občana znemožňuje klidné soužití
v kolektivu. Potvrzení vydá odborný lékař-
psychiatr příslušného zdravotnického zařízení,
při respektování lhůt stanovených pokynem
hlavního odborníka-psychiatra ministerstva
zdravotnictví České republiky,

h) imbecilita a idiocie,
ch) roztroušená mozkomíšní skleróza, nebylo-li

komplexní léčbou dosaženo dlouhodobé remise,
nebo nejde-li o stabilizovanou formu; potvrzení
vydá přednosta neurologického oddělení
příslušného zdravotnického zařízení,

i) degenerativní nervové nemoci (amyotrofická
laterální skleróza, bulbální paralýza, spinální
heredoataxie, progresivní mozková a mozečková
atrofie apod.), nebylo-li komplexní léčbou do-
saženo dlouhodobé remise nebo nejde-li o sta-
bilizovanou formu. Potvrzení vydá přednosta
neurologického oddělení příslušného zdra-
votnického zařízení,

j) choroby srdeční ve stadiu dekompenzace spo-
jené s výrazným omezením hybnosti a se-
beobsluhy,

k) těžké trofické změny na končetinách cévního

původu a ischematické změny na končetinách
interní léčbou již neovlivnitelné a v gangre-
nózním stadiu,

l) selhávání dýchacích funkcí jakéhokoliv původu
spojené s výrazným omezením hybnosti a se-
beobsluhy,

m) chronická onemocnění jater ve stadiu de-
kompenzace,

n) chronická onemocnění ledvin ve stadiu selhání,

o) chronické fistulující osteomyelitidy jakékoliv
etiologie,

p) ireparabilní stavy po zlomeninách a luxacích,
zejména dolních končetin a páteře s těžším
omezením hybnosti,

r) stavy po amputacích s těžším omezením nebo
znemožněním pohybu, při kterých nelze počítat
s nošením protézy, respektive soběstačností
s pomocí berlí nebo ovládáním vozíku pro
invalidy,

s) postižení lokomočního aparátu jakéhokoliv pů-
vodu s těžším anatomickým a funkčním ome-
zením a se značným ztížením sebeobsluhy,

t) stavy po poranění nebo operacích mozku, míchy,
páteře, s trvalou poruchou hybnosti, která
značně omezuje sebeobsluhu,

u) postižení smyslových funkcí, zejména zraku
a sluchu, která způsobují značné omezení nebo
ztrátu orientace nebo běžného dorozumívání.

7. Ve výjimečných případech se ke kritériím
uvedeným v bodu 6 nepřihlíží.

8. Bacilonosiče lze přijmout do domova
důchodců, jsou-li v něm vytvořeny podmínky po-
žadované hygienickou službou, o čemž musí být
pořízen zápis, který se připojí k dokumentaci ža-
datele pro umístění do domova důchodců.

9. Pro přijetí do domova-penziónů pro důchodce
platí stejná kritéria jako pro přijetí do domova
důchodců, přičemž nelze do něho přijmout občana,
jehož zdravotní stav trvale vyžaduje ošetření a obslu-
hu jinou osobou.
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