SOL TRUTNOV

REHABILITAČNÍ ÚSTAV HOSTINNÉ, HUSITSKÁ 352, PSČ 543 71

Tel: 499 404 816, e-mail: prijem@ruhostinne.cz

FORMULÁŘ K UBYTOVÁNÍ
DODATEK K NÁVRHU NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ
/Vyplní pacient a odesílá na adresu příjmového odd. Rehabilitačního ústavu Hostinné, případně přiloží
k návrhu na léčebně rehabilitační péči/
Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Trvalé bydliště

Telefonní číslo

Praktický lékař

Zdravotní pojišťovna

Blízká osoba (příjmení, jméno, role, bydliště, telefon)

Adresa aktuálního pobytu pacienta
Onemocnění /Plánovaný výkon
Soběstačnost
jiné:

Poznámky
c

Mám zájem o ubytování a souhlasím se zálohovými platbami:
Pacient v našem ZZ hradí paušální příplatek na pobyt /PP/ ve výši 60 Kč/den. Toto opatření
je z ekonomických důvodů nezbytné, pokud nechceme připustit snížení úrovně v oblasti
stravování a ubytování pacientů. Výběr příplatku za PP bude realizován složením zálohy ve
výši 2 400Kč v den přijetí. Při propuštění bude provedeno vyúčtování dle skutečného počtu
dní strávených v ZZ. Veškeré léčebné úkony a procedury jsou v našem rehabilitačním
ústavu samozřejmě zcela hrazeny ze zdravotního pojištění.
Pavilon A (s příplatkem za nadstandardní ubytování + příplatkem za pobyt)
A2 : 2lůžkový pokoj pro soběstačné pacienty (koupelna, WC, lodžie, lednice, TV a přístup na internet) cena
100 Kč/lůžko/den Zálohová platba v den přijetí činí celkem: 4000,- Kč + 2400,- Kč /PP/
A1: 2lůžkový pokoj se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Vybavení + platby viz A2
A0: 3lůžkový pokoj pro soběstačné pacienty (koupelna, WC, lodžie, lednice, TV, přístup na internet) cena
50 Kč/lůžko/den . Zálohová platba v den přijetí činí celkem: 2000,- Kč + 2400,- Kč /PP/
Pavilon C - pouze příplatek na pobyt 2 400,- Kč /PP/
C0,C2: standardní vícelůžkové /2 až 4lůžkové/ pokoje pro soběstačné pacienty s vlastní koupelnou a WC
C1: standardní vícelůžkové /2 až 4lůžkovové/ pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péčí s koupelnou a WC
Úhradu zálohových plateb je možno provést v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet. Konečné finanční
vyúčtování bude provedeno v den propuštění podle skutečného počtu dnů hospitalizace.
Souhlasím s typem ubytování a zálohovými platbami v den přijetí.
…….……………………………. . . . . . . . . . . . .
Podpis pacienta / zákonného zástupce /

