SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Rehabilitační ústav Hostinné

Informace všem spolupracujícím oddělením ortopedickým, chirurgickým, neurologickým,
rehabilitačním a dalším,
dále všem lékařům praktickým i spolupracujícím ambulantním specialistům
Vážení kolegové,
novela zákona č.48/1997Sb. tedy zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 369/2012 s platností od
1.4.2012 zásadně mění způsob umístění pacienta do rehabilitačního ústavu ať formou překladu
z příslušného lůžkového zařízení akutní péče nebo při přijetí z domácího prostředí.

-

-

Každé přijetí do rehabilitačního ústavu z akutního lůžka i z domácího prostředí musí předem
schválit revizní lékař příslušné ZP v regionu bydliště pacienta. Příslušný formulář je
možno stáhnout na www.ruhostinne.cz, případně obstarat jako oficiální dokument VZP
– 17/2013
Formulář dle uvedeného zákona může vyplnit pouze ošetřující lékař lůžkového oddělení
před překladem, případně registrující /praktický/ lékař při přijetí z domova. Přílohou
formuláře musí být kopie propouštěcí zprávy /předběžné/ při překladu nebo kopie vyšetření
ambulantním specialistou s doporučením ústavní rehabilitace případně s poznámkou
nemožnosti rehabilitace ambulantní při přijetí z domova. Formulář dle pokynů ZP je třeba
vytvořit ve 4 identických kopiích
.
Důležité upozornění – do kolonky indikace/ typ se vyplní číslo choroby dle MKN/ typ II
u překladů a typ III u přijetí z domova.

Stručný výčet v našem rehabilitační ústavu převážně léčených chorob:
1/ Stavy po CMP po odeznění akutního stadia
- 2/ Traumata, stavy po chirurgických výkonech, stavy spojené s dlouhodobou imobilitou
- 3/ Parezy, plegie nejrůznější etiologie
- 4/ TEP, osteosyntezy, stavy po amputacích končetin
- 5/ Stavy po neuro- a spondylochirurgických výkonech
- 6/ Degeneratívní postižení nosných kloubů či páteře
- 7/ Revmatické choroby
V seznamu nejsou uvedeny všechny choroby k rehabilitaci indikované, proto je v záhlaví tohoto
seznamu uvedeno slovo převážně. Proto, budete-li mít pacienta k ústavní rehabilitaci indikovaného,
zasílejte i v tomto případě žádost příslušnému RL.
Rehabilitační ústav Hostinné je velice moderní komfortně kompletně technicky i odborně personálně
vybaveným zařízením /www.ruhostinne.cz/, které je připraveno se o Vaše pacienty s maximální péčí
postarat.
Motto: D nenechme se otrávit další administrativní překážkou údajně ve jménu racionalizace našeho
zdravotnictví, která jen ztíží přístup pacienta k potřebné léčbě a lékaře obere o další čas, který by měl
věnovat svým pacientůmD
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