
Lekársky nález 

na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 
 

Orvosi lelet szociális szolgáltatásokra utaltság megítélésére szóló kérvényhez 

Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991  Zb. z. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský  zákon)  v  znení  
neskorších  predpisov posudzujúci zdravotnícky pracovník  pri  výkone  zdravotnej 
posudkovej  činnosti  vychádza  z  lekárskeho  nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má 
fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zmluvný lekár).  

A szociális szolgáltatásokról és a 455/1991 sz. egyéni vállalkozási törvény módosításáról és 
kiegészítéséről szóló 448/2008 sz. törvény 49 § (3) bek. és módosításai alapján az elbírálást 
végző orvos az egészségügyi elbírálási tevékenység végzésekor annak az orvos által 
kidolgozott leletből indul ki, akivel a természetes személynek az egészségügyi ellátás 
biztosításáról szóló szerződése van (szerződött orvos).  

 
 

Meno a priezvisko / Kereszt- és vezetéknév:............................................................................................ 

Dátum narodenia / Születési idő: .............................................................................................................. 

Bydlisko / Állandó lakhely: ...................................................................................................................... 

 

I. Anamnéza / Kórtörténet:  

a) osobná: (so zameraním na zdravotné postihnutie, spôsob liečby, hospitalizáciu) 
   személyes: (különös tekintettel a fogyatékosságra, gyógymódra és kórházi ápolásra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) subjektívne ťažkosti: 
    szubjektív panaszok: 

II. Objektívny nález / Objektív lelet: 

Výška / Testmagasság         Hmotnosť / Testsúly:  
  
 
BMI: (body mass index):                                             TK (krvný tlak) / VNY (vérnyomás): 
 
 
P (pulz) / P (pulzus): 

 

Habitus / Habitus:  

 

Orientácia / Orientáció: 

 

Poloha / Helyzet: 

 

Postoj / Állás: 

 

Chôdza  / Járás:  

Poruchy kontinencie  / Kontinencia zavarok: 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. A*  
Pri interných ochoreniach uviesť fyzikálny nález a doplniť výsledky odborných vyšetrení, 
ak nie sú uvedené v priloženom náleze, to znamená:  
Belgyógyászati megbetegedések esetén meg kell nevezni a fizikális leleteket és kiegészíteni 
a szakvizsgálatok eredményeivel, ha azokat a mellékelt lelet nem tartalmazza, vagyis:  
 

- pri kardiologických ochoreniach funkčné štádium NYHA - kardiológiai megbetegedések esetén a NYHA  

funkcionális stádium  

- pri cievnych ochoreniach končatín funkčné štádium podľa Fontainea - perifériás érbetegségek esetén a Fontaine 

stádium, 
- pri hypertenzii stupeň podľa WHO - magas vérnyomás esetén a WHO szerinti fokozat, 
- pri pľúcnych ochoreniach funkčné pľúcne vyšetrenie (spirometria) - tüdőbetegségek esetén a légzésfunkciós 

vizsgálat (spirometria), 

- pri zažívacích ochoreniach (sonografia, gastrofibroskopia, kolonoskopia a ďalšie) - emésztési betegségek esetén 

(szonográfia, gasztrofibroszkópia, kolonoszkópia és egyéb), 

- pri reumatických ochoreniach séropozitivita, funkčné štádium - reumatikus megbetegedések esetén 

szeropozitivitás, funkcionális stádium,  

- pri diabete dokumentovať komplikácie (angiopatia, neuropatia, diabetická noha) - cukorbetegség esetén 

dokumentálni a komplikációkat (angiopátia, neuropátia, diabéteszes láb), 

- pri zmyslových ochoreniach korigovateľnosť, visus, perimeter, slovná alebo objektívna  audiometria - 
érzékszervi megbetegedések esetén korrigálhatóság, visus, periméter, beszéd-audiometria vagy objektív 

audiometria, 
- pri psychiatrických ochoreniach priložiť odborný nález - pszichiátriai megbetegedések esetén a szakvélemény 

csatolása, 

- pri mentálnej retardácii psychologický nález s vyšetrením IQ - mentális leépülés esetén pszichológiai lelet IQ 

vizsgálattal, 

- pri urologických ochoreniach priložiť odborný nález - urológiai megbetegedések esetén a szakvélemény 

csatolása, 

- pri gynekologických ochoreniach priložiť odborný nález - nőgyógyászati megbetegedések esetén a szakvélemény 

csatolása, 

- pri onkologických ochoreniach priložiť odborný nález s onkomarkermi, TNM klasifikácia - onkológiai 

megbetegedések esetén a szakvélemény csatolása onkomarkerekkel, TNM-rendszer szerinti besorolás, 

- pri fenylketonúrii a podobných raritných ochoreniach priložiť odborný nález - fenilketonuria és hasonló ritka 

megbetegedések esetén a szakvélemény csatolása. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nevypisuje sa fyziologický nález.  

Az orvos csak azokat a részeket tölti ki, amelyek a természetes személy fogyatékosságára vonatkoznak, nem ír 
fiziológiai leletet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. B*  
Pri ortopedických ochoreniach, neurologických ochoreniach a poúrazových stavoch 
Ortopédiai és neurológiai megbetegedések, valamint baleset utáni állapot esetén 
 

a) popísať hybnosť v postihnutej časti s funkčným vyjadrením (goniometria v porovnaní s 
druhou stranou) - leírni az érintett testrész mozgathatóságát funkcionális meghatározással 
(goniometria a másik oldallal összehasonlítva), 

b) priložiť ortopedický, neurologický, fyziatricko-rehabilitačný nález (FBLR  nález), 
röntgenologický nález (RTg nález), elektromyografické vyšetrenie (EMG), 
elektroencefalografické vyšetrenie ( EEG), výsledok počítačovej tomografie (CT), 
nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), denzitometrické vyšetrenie, ak nie sú uvedené 
v priloženom odbornom náleze. ortopédiai, neurológiai, fiziátriai-rehabilitációs (FBLR) 
és röntgenológiai (RTg) lelet, elektromiográfiai (EMG) és elektroencefalográfiai (EEG) 
vizsgálat, számítógépes tomográfiai (CT) vizsgálatok és nukleáris mágneses rezonancia 
(NMR) eredménye, denzitometriás vizsgálat, ha ezek nincsenek feltüntetve a mellékelt 
szakvéleményben.  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nevypisuje sa fyziologický nález. Az 
orvos csak azokat a részeket tölti ki, amelyek a természetes személy fogyatékosságára vonatkoznak, nem ír fiziológiai 
leletet. 

III. Diagnostický záver (podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb s funkčným vyjadrením) 
Diagnosztikai összefoglalás (a Betegségek nemzetközi osztályozása alapján funkcionális 
meghatározással) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V................................................. 

Dňa............................................. 

 
 

 ............................................................................ 
 podpis lekára, ktorý lekársky nález  
 vypracoval, a odtlačok jeho pečiatky 
 az orvosi leletet kidolgozó orvos 
 aláírása és pecsétje 
 
 
 


