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Výčet úkonů pro stupeň závislosti III (podle zákona o sociálních službách)
Pro určení IV. stupně invalidity se pojištěný považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech
péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.
Při hodnocení úkonů pro účely stanovení IV. stupně invalidity se úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti sčítají. Pokud je
pojištěný schopen zvládnout některý z úkonů jen částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopen
zvládnout.
U osob do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti nepřihlíží k potřebě
pomoci a dohledu při úkonech, které tyto osoby nejsou schopny bez pomoci nebo dohledu zvládat z důvodu nízkého věku a tomu
odpovídajícímu stavu vývoje tělesných, smyslových a duševních funkcí a praktických dovedností, nutných pro péči o vlastní osobu
a soběstačnost.
Při posuzování péče o vlastní osobu se pro účely stanovení IV.
stupně invalidity hodnotí schopnost pojištěného zvládat tyto
úkony:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

příprava stravy,
podávání, porcování stravy,
přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
mytí těla,
koupání nebo sprchování,
péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
sezení, schopnost vydržet v poloze vsedě,
stání, schopnost vydržet stát,
přemisťování předmětů denní potřeby,
chůze po rovině,
chůze po schodech nahoru a dolů,
výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení,
oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
orientace v přirozeném prostředí,
provedení si jednoduchého ošetření,
dodržování léčebného režimu.

Při posuzování soběstačnosti se pro účely stanovení IV. stupně
invalidity pojištěného hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:
a) komunikace slovní, písemná, neverbální,
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo
přirozené prostředí,
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
d) obstarávání osobních záležitostí,
e) uspořádání času, plánování života,
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
i) mytí nádobí,
j) běžný úklid v domácnosti,
k) péče o prádlo,
l) přepírání drobného prádla,
m) péče o lůžko,
n) obsluha běžných domácích spotřebičů,
o) manipulace s kohouty a vypínači,
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady,
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním
domácnosti.

