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INFORMACE PRO PACIENTY NASTUPUJÍCÍ K HOSPITALIZACI
NA ODDĚLENÍ REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
Jméno pacienta:
Hospitalizace ode dne:

Vážená paní, vážený pane,
jsme rádi, že jste si vybral(a) právě naše pracoviště. ÚVN patří mezi přední zdravotnická
zařízení v České republice. ÚVN prosazuje špičkovou kvalitu zdravotní péče pro své pacienty.
Prosíme Vás o spolupráci, abychom společně docílili Vašeho úspěšného léčení.
Naše lůžkové oddělení poskytuje komplexní rehabilitační péči dospělým pacientům v souladu
s nejmodernějšími trendy. Oddělení je kompletně vybaveno, včetně vodoléčby a elektroléčby.
K příjmu na lůžkové oddělení se dostavte v 9 hodin – pavilon C3, 2. patro.
Nemůžete-li z jakýchkoliv důvodů nastoupit k léčebnému pobytu anebo trpíte jiným akutním
např. infekčním onemocněním, neprodleně oznamte tuto skutečnost do kanceláře oddělení – telefon
973 208 281.
S sebou si prosím přineste:
1. lékařskou zprávu s doporučením k rehabilitaci, výsledky rentgenových vyšetření,
2. výsledky výtěrů z krku a nosu na screening MRSA – zajistit ve spolupráci s Vaším praktickým
lékařem,
3. osobní doklady (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny).
Dále doporučujeme vzít do nemocnice s sebou:
1. speciální léky v originálním balení, pokud takové užíváte,
2. kompenzační pomůcky (francouzské berle, chodítko, ortéza), které dosud používáte,
3. základní hygienické potřeby (ručník, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, žínka),
4. pohodlné oblečení na rehabilitaci,
5. obuv s pevnou patou (ne pantofle) + sportovní obuv na cvičení,
6. pyžamo, župan,
7. pomůcky k ošetření zubní protézy, pokud používáte,
8. dlouhou lžíci na obouvání (dle potřeby),
9. věci osobní potřeby (kniha).

Upozornění: je nepřípustné, aby pacient užíval jakékoliv léky sám bez vědomí lékaře. Pokud
si léčiva přinesete, odevzdáte je sestře, která Vám je vydá zpět v den odchodu.
Nadstandardní služby:
-

nadstandardní ubytování: jednolůžkový pokoj 735,- Kč a dvoulůžkový pokoj 250,- Kč
za noc – k dispozici je samostatné sociální zařízení, telefon, televizor, lednice. Rezervace je
nutná předem. Platbu za nadstandardní ubytování uhradíte v kanceláři oddělení v den
odchodu spolu s ostatními poplatky;

-

nadstandardní procedury: mimo pojišťovnou hrazených procedur je možné využít nabídky
procedur kinesiotape, masáže, manuální lymfoterapie, laser, biolampa, přísadové koupele
(ceny dle aktuálního ceníku).

Návštěvy:
Návštěvy na oddělení jsou povoleny neomezeně, ale vzhledem k provozu oddělení jsou
vhodné mezi 15,00 – 19,00 hod. Návštěvu prosím hlaste v pracovně sester.
Propustky:
Víkendové propustky z ústavní péče nejsou vzhledem k organizaci léčebného programu
plánovány.
Administrativa:
Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti Vám bude vystaven na Vaší žádost
v kanceláři oddělení.
Cennosti a větší množství peněz na uhrazení regulačních a dalších poplatků si můžete
uschovat v nemocničním trezoru.
Sociální služby:
Ústřední vojenská nemocnice nabízí možnost konzultace sociální pracovnice ohledně
následné zdravotní a sociální péče po propuštění z nemocnice.
V případě domácího ošetřování je možné využít služeb agentur domácí péče a pečovatelské
služby.
Kontakty a informace:
kancelář oddělení:
fax:
mail:
web:

973 208 281
973 208 272
orfm@uvn.cz
www.uvn.cz

Děkujeme za spolupráci.
MUDr. Michal Říha, PhD., MBA - primář Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Primář oddělení
MUDr. Michal Říha, PhD., MBA

Vrchní sestra
nprap. Ing. Roman Šedlbauer
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Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. David Vrbický

