STUDENTSKÝ ZDRAVOTNICKÝ DOTAZNÍK
POLIKLINIKA VŠ – PULS, s.r.o.
Chemická (Ekonomická) 952
148 00 Praha 4 – koleje JIŽNÍ MĚSTO
http://www.zspuls.cz

praktický lékař, interna: tel. 267 189 156
gynekologie, sonografie: tel. 267 189 158

Vážená studentko, vážený studente !
Blahopřejeme Vám k přijetí na vysokou školu. Věříme, že zvládnete náročné studium a po jeho absolvování se budete věnovat zaměstnání, které jste si vybrali. Svým dílem Vám budou pomáhat v průběhu studia i závodní lékaři zdravotního střediska VŠ. Ordinace se nacházejí v areálu vysokoškolských kolejí na Jižním Městě na koleji SÁZAVA. Léčebně preventivní péče je poskytována
studentům VŠCHT, VŠE a studentům dalších VŠ. Tato péče je hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven. Další odborná léčebná
péče je zajištěna ve Studentském zdravotním Ústavu v Praze 1, Spálená 12 a na špičkových pracovištích pražských klinik.

Po zahájení školního roku budou u všech studentů provedeny vstupní preventivní prohlídky. Lékařské
prohlídky v poliklinice PULS jsou pro registrované pacienty zcela bezplatné, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. K preventivní prohlídce se objednejte osobně nebo telefonicky na ambulanci praktického lékaře,
tel. 267 189 156.
V průběhu Vašeho studia budou zajištěny tyto preventivní prohlídky:
•
jedenkrát za dva roky v oboru všeobecného lékařství
•
jedenkrát ročně v oboru gynekologie
Mimo preventivních prohlídek zajišťuje zdravotní středisko i příslušnou léčbu.
Výhody registrace v Poliklinice VŠ – PULS:
Pokud po dobu studia budete bydlet přechodně v Praze, zvažte, zda je pro Vás výhodnější navštěvovat zdravotnické zařízení v místě trvalého
bydliště nebo v místě Vašeho studia.
Poliklinika PULS Vám nabízí v oboru všeobecného lékařství a interny kompletní vyšetření včetně EKG a laboratoře, léčbu Vašich potíží
a veškerou administrativní činnost pro vystavení nejrůznějších potvrzení ať již pro Vaši potřebu nebo pro potřeby školy, kterou navštěvujete. Ambulance
gynekologie zajišťuje kompletní preventivní i léčebnou problematiku , UZ diagnostiku. Lékaři polikliniky provádějí i veškerou operační léčbu v oboru gynekologie.
Zdravotní péči hradí pojišťovny pouze za pacienty registrované v daném zdravotnickém zařízení. Proto veškeré služby, které poliklinika zajišťuje, poskytujeme pouze registrovaným pacientům.
Registrace po dobu studia u lékařů v Poliklinice PULS nevylučuje možnost akutního ošetření u lékaře, u kterého jste byli dosud registrováni.
Neregistrovaným pacientům nemůžeme poskytnout:
Bez vstupních a periodických prohlídek neznáme Váš zdravotní stav, takže Vám nemůžeme vystavit nejrůznější potvrzení pro potřeby školy,
zhodnocení zdravotního stavu v rámci žádosti o ubytování na koleji, doporučení osvobození od tělesné výchovy, omluvenky ze studijních povinností
z důvodů nemoci, vystavení potravinářského průkazu a pod.
Závodní zdravotní péče:
Zdravotní způsobilost k práci může být posuzována na potřebné odborné úrovni pouze v zařízeních závodní preventivní péče, neboť
k odbornému posouzení je nutné znát nejenom zdravotní stav zaměstnance, ale současně zdravotní nároky jeho konkrétní práce v konkrétních pracovních podmínkách. Právě z tohoto důvodu je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře ( § 9 zákona č. 20 / 1966 Sb., o péči
a zdraví lidu). V návaznosti na citované ustanovení upravuje zákoník práce „povinnost zaměstnance podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným
právními předpisy“.
Protože studium na vysoké škole je ekvivalentní zaměstnání, platí tyto právní normy i pro studenty vysokých škol.
Lékařská zpráva k žádosti o ubytování na kolejích VŠ:
Studijní oddělení vyžaduje potvrzení o Vašem zdravotním stavu s vyjádřením k vhodnosti nebo nutnosti ubytování na kolejích ze zdravotního
hlediska. V případě, že Váš zdravotní stav neumožňuje denní dojíždění ke studiu z místa trvalého bydliště, přineste ke vstupní prohlídce podrobnou lékařskou zprávu odborného lékaře o Vašem zdravotním stavu. Závodní lékař VŠ tyto nálezy posoudí, event. doporučí další vyšetření. Studijní oddělení
rozhodne o ubytování na kolejích ze zdravotních důvodů pouze na základě vyjádření závodního lékaře VŠ. Toto potvrzení Vám vydáme při vstupní prohlídce.

Vyplněný STUDENTSKÝ ZDRAVOTNICKÝ DOTAZNÍK, LEGITIMACI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, LÉKAŘSKOU
ZPRÁVU (pouze pokud jste v péči odborného lékaře), studijní průkaz a ranní moč přineste ke vstupní preventivní prohlídce, kterou bude provádět závodní lékař fakulty v POLIKLINICE VŠ – PULS, koleje JIŽNÍ MĚSTO. Ten zhodnotí Váš
celkový zdravotní stav a učiní záznam do studijního průkazu. Na vstupní preventivní prohlídku závodního lékaře fakulty
bude u studentek navazovat gynekologická prevence. Záznam o zhodnocení Vašeho zdravotního stavu bude vyžadovat
studijní oddělení Vaší fakulty.
Informace o nabízených službách, ordinačních hodinách, očkování při cestách do ciziny, antikoncepci
naleznete na internetových stránkách www.zspuls.cz.
Přejeme Vám, abyste jedno z nejhezčích období Vašeho života, studium na vysoké škole, prožili v plném zdraví a úspěšně ho
zakončili složením závěrečných zkoušek.

www.zspuls.cz
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Zdravotní pojišťovna, u které jste registrován/a:
číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny nebo rodné číslo

číslo pojišťovny

bydliště trvalé

PSČ

tel.

bydliště přechodné, ev. kolej

PSČ

tel.

e-mail

datum registrace

mobil

Uveďte, zda se u rodičů nebo sourozenců vyskytly závažné choroby* (např. zhoubné nádory, TBC, AIDS, vysoký krevní tlak, alergie, cukrovka, epilepsie,
duševní choroby, alkoholizmus, ev. jiné): ................................................................................................................................................................

Osobní anamnéza (uveďte, zda jste prodělal/a nebo se v současné době léčíte na následující choroby*):
Oční: krátkozrakost, dalekozrakost, slabozrakost, barvoslepost ...........................................................................................................................
pokud nosíte brýle, uveďte počet dioptrií .....................................................................................................................................................
Ušní: opakované záněty středouší, perforace bubínku, zhoršení sluchu, poruchy rovnováhy ...............................................................................
Dýchacích orgánů: záněty horních cest dýchacích, časté anginy, senná rýma, astma, záněty vedlejších dutin, průdušek, plic ...........................
Srdce a cév, krve: vrozené srdeční vady, revmatická horečka, vysoký TK, varixy dolních končetin .....................................................................
Zažívacích orgánů: zažívací obtíže, průjmy, zácpa, vředová choroba, onemocnění jater, žlučníku, slinivky ........................................................
Močových orgánů: záněty močových cest, ledvin, močové kameny ....................................................................................................................
Nervové soustavy úrazy, záněty mozku, míchy, nervů, záchvaty bezvědomí, epilepsie, noční pomočování ........................................................
Choroby kostry a svalstva: vadné držení těla, deformace páteře, bolesti v zádech, záněty ................................................................................
Endokrinní: onemocnění štítné žlázy, cukrovka, otylost .......................................................................................................................................
Kožní: vyrážky, kopřivky, chronické ekzémy, kožní plísně ....................................................................................................................................
Infekční choroby: spála, spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice, černý kašel, infekční žloutenka, mononukleóza, tbc, AIDS ................
Ženské choroby: poruchy menstruace ................................................................................................................................................................
Pohlavní nemoci: ................................................................................................................................................................................................
Psychiatrické choroby: .......................................................................................................................................................................................
Závislost: kouření, alkohol, drogy: ....................................................................................................................................................................
Jiné než výše uvedené choroby: .......................................................................................................................................................................
Zlomeniny: ..........................................................................................................................................................................................................
Jiné úrazy: ...........................................................................................................................................................................................................
Operace (uveďte i rok): .........................................................................................................................................................................................
Byla Vám aplikována krevní transfuze? ano - ne
Z jakého důvodu: .................................................................................................
Dodržujete dietu? Uveďte jakou: ..........................................................................................................................................................................
ALERGIE na: léky, jiné látky (vypište): ..................................................................................................................................................................
LÉKY, které v současné době užíváte (název léku, dávkování): ............................................................................................................................
V současné době nemám žádné obtíže – mám tyto obtíže: ...................................................................................................................................
Dle mého názoru jsem schopen studia (včetně tělesné výchovy, brigád) bez omezení – s těmito omezeními: ......................................................
Očkování: proti tetanu (poslední) dne: …………………………………
Váha:

kg

Výška:

jiné: ..............................................................................................

cm

Dne:
*Správný údaj výrazně podtrhněte, případně doplňte. Vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji.

! ! ! ! !

NEVYPLŇUJTE

Zpráva o zdravotním stavu při ukončení studia na VŠ:

Podpis studujícího:

! ! ! ! !

Závažná onemocnění, operace, úrazy:

Očkování: TAT poslední dne: ……………………………….

jiná očkování: ..................................................................................................

Současná léčba:
Závěr preventivní prohlídky:

Datum:

www.zspuls.cz

Razítko:

Podpis závodního lékaře VŠ:

