Informace pro pacienty léčebny a jejich blízké
Pacientům léčebny je poskytována dlouhodobá lůžková zdravotní péče v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to po dobu, kdy trvají zdravotní důvody pro hospitalizaci.
Léčebna dlouhodobě nemocných je tedy zařízení stejného typu jako je nemocnice a pobyt v ní je možný
po dobu trvání zdravotní indikace k léčbě. Pokud při propuštění pacient není schopen obejít se bez
pomoci další osoby, je nezbytné, zajistit další návaznou péči, a to ať již doma s pomocí terénních a
ambulantních sociálních a zdravotních služeb (např. pečovatelská služba, osobní asistence, Home-care),
anebo pokud to nebude možné, pak v pobytových sociálních zařízeních (např. domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem). V případě potřeby vám další informace o jednotlivých typech další péče
včetně kontaktů na ně poskytnou sociální pracovnice léčebny.
Naše zařízení poskytuje i služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a zahrnují nadstandardní
vybavení pokoje televizí, ledničkou, připojení k internetu, osobní hygienické pomůcky, výběr stravy
z jídelníčku, pomoc při vyřizování osobních záležitostí (přebírání a doručování pošty, pomoc při jednání
s úřady, správa peněžních záležitostí dle pokynů pacienta, apod.), drobné nákupy, vystavení potvrzení,
lékařské zprávy v osobním zájmu pacienta.
Návštěvy na pokojích pacientů jsou povoleny denně od 10 00 do 1800 hodin. Pro návštěvy můžete také
využít návštěvní místnost v přízemí léčebny (naproti prodejně občerstvení), případně společenskou
místnosti v I. patře včetně terasy. Na jednolůžkových pokojích jsou možné návštěvy po předchozí
domluvě i mimo tyto hodiny. Prosíme návštěvníky, aby respektovali režim práce našeho zařízení –
podávání stravy, léků, vizity, ošetřovatelské úkony u pacientů.
Žádáme pacienty, aby dodržovali noční klid od 22 00 do 600 hodin. Pacienti mohou opustit prostory lůžkové
stanice jen s vědomím zdravotnického personálu, dezorientovaní pacienti pouze v doprovodu druhé
osoby. Jinak hrozí jejich úrazy, bloudění a podobně. V celé budově léčebny je zakázáno požívání
alkoholických nápojů a kouření. V případě opakovaného porušení zákazu může být pacient předčasně
propuštěn. Je zakázáno používat na pokojích tepelné spotřebiče, například vařiče, varné konvice. Je
zakázáno vstupovat do prostor určených pouze pro zaměstnance – sesterny, kuchyňky, čistící místnosti,
sklady atd.
Pacient popř. jeho blízcí jsou při příjmu poučeni o možnosti úschovy peněz a cenných věcí, například
mobilního telefonu, šperků. Zdravotnický pracovník sepíše věci, které budou uschovány a které si pacient
ponechá. Peníze jsou předány do úschovy sociální pracovnici. Pokud si pacient ponechá cenné věci nebo
peníze u sebe, nemůžeme zajistit jejich hlídání a při případné ztrátě nelze požadovat náhradu. Pokud
během návštěvy přinášíte nebo odnášíte věci pacienta, prosíme o informování přítomného personálu.
Žádáme vás, aby měl pacient u sebe jen nezbytné věci.
Je zakázáno donášet pacientům jakékoliv léky bez vědomí lékaře. Pacient má během hospitalizace dietu
stanovenou lékařem, proto prosíme návštěvníky, aby při donášení jídla pacientům brali ohled na jejich
zdravotní stav pokud jde o množství a druh přinášeného jídla. Potraviny s omezenou dobou použití,
uložte do lednice na pokoji. Na vícelůžkovém pokoji je vhodné potraviny označit jménem pacienta.
Informace o zdravotním stavu poskytuje lékař především pacientovi, jiným osobám jen se souhlasem
pacienta. Telefonické informace o zdravotním stavu poskytujeme jen ve zcela výjimečných případech.
Krátkodobé propuštění pacienta z léčebny do péče rodiny je možné po předchozí žádosti adresované
primáři léčebny, který v této věci rozhodne. Propustky se poskytují max. na dobu 3 dnů, a to s ohledem
na zdravotní stav pacienta. Po dobu propustky je za pacienta odpovědná osoba, která pacienta převzala
z léčebny.
Podrobnější informace naleznete ve Vnitřním řádu léčebny, který je dostupný na každém oddělení.
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