Sdělení pro pacienty 2016
Jak se k nám dostat
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 rehabilitačních ústavů ať formou překladu
z příslušného lůžkového zařízení akutní péče nebo při přijetí z domácího prostředí.
- Každé přijetí do rehabilitačního ústavu musí předem schválit revizní lékař ZP pacienta
v regionu bydliště pacienta.
- Přijetí pacienta z domácího prostředí – Formulář Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné
léčebně Vám vyplní Váš praktický lékař, připojí vyšetření ambulantním specialistou s doporučením
ústavní rehabilitace /případně s poznámkou nemožnosti rehabilitace ambulantní/ a odešle ke
schválení reviznímu lékaři ZP pacienta.
- Při překladu odesílá stejný formulář ošetřující lékař lůžkového zdravotnického zařízení
s předběžnou propouštěcí zprávou reviznímu lékaři ZP pacienta ke schválení.
Příslušný formulář /dokument VZP 17/2013/ je možno stáhnout na www.ruhostinne.cz v sekci
formuláře ke stažení.
Formulář dle pokynů ZP je třeba zkopírovat ve 4 identických kopiích.
- Výčet převážně v našem rehabilitačním ústavu 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
- 8/ Stavy po TEP kloubů
- 9/ Stavy po amputacích končetin
- 10/ Chronické stavy vyžadující hyperbarickou oxygenoterapii
V seznamu není uvedeno mnoho chorob z medicínského hlediska k rehabilitaci indikovaných /např.
revmatické choroby etc./, proto je v záhlaví tohoto seznamu uvedeno slovo převážně. Proto, budete-li
mít pacienta indikovaného k ústavní rehabilitaci, 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 Vás s maximální péčí postarat.
Poplatky

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 zdravotnické úkony a procedury jsou v našem rehabilitačním ústavu samozřejmě
hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Platba za ubytování – pavilon A
A2: Nadstandardní ubytování ve 2lůžkových pokojích pro soběstačné pacienty s lodžií (TV,
přístup na internet, lednice,vlastní koupelna, WC, lodžie) Výše poplatku činí 100,- Kč/den.+PP
Výběr poplatku: v den přijetí složí pacient zálohu v příjmové kanceláři ve výši 4000,- Kč
/nadstandard/..+ 2400 Kč /PP/
A1: Nadstandardní ubytování ve 2 lůžkových pokojích se zvýšenou ošetřovatelskou péčí –
Vybavení a poplatky viz A2.
A0: Standardní 3lůžkové lépe vybavené pokoje pro soběstačné pacienty (TV, přístup na internet,
lednice, vlastní koupelna, WC, lodžie) se doplácí 50,- Kč/den. Výběr poplatku: v den přijetí složí
pacient zálohu v příjmové kanceláři v částce 2000,- Kč..+ 2400 Kč za PP./viz výše/
Platba za ubytování – pavilon C
Standardní vícelůžkové pokoje v pavilonu C /všechny s vlastní koupelnou a WC/ záloha ve výši
2 400,-Kč /PP/ v den přijetí.
Vyúčtování poplatků: je provedeno nejpozději jeden den před ukončením hospitalizace
* Přeplatek: je pacientovi vyplacen v hotovosti v pokladně, v případě imobilního pacienta i na pokoji –
vždy bude vyžadován doklad totožnosti.

* Nedoplatek: pacient má možnost uhradit hotově nebo formou Předpisu úhrady regulačního poplatku
( v hotovosti, platební kartou, poštovní poukázkou, bankovním převodem na účet ).
Úřední hodiny v pokladně ( přízemí, spojovací chodba budov B a C ):pondělí až pátek : 12.30 –
14.30 hodin.
Mimořádné situace : v případě neplánovaného odchodu, např. v sobotu, neděli, v noci.., je částka
přeplatku zaslána na adresu trvalého bydliště pacienta, částka nedoplatku je řešena fakturou také na
adresu trvalého bydliště pacienta.
V případě úmrtí je částka přeplatku i nedoplatku předána k pozůstalostnímu řízení na státní notářství.
Depozitní účet
Za cennosti a peníze si pacient po dobu hospitalizace ručí sám. Peněžní částku nad 1000,- Kč si
pacient může uložit v ústavní pokladně na depozitní účet. Nelze uložit cizí měnu a cennosti ( např.:
vkladní knížky, šperky, osobní počítače atd…)
Úřední hodiny v pokladně ( přízemí, spojovací chodba budov B a C ):pondělí až pátek : 12.30 –
14.30 hodin.
Imobilní pacienty do pokladny dopraví personál nebo pacienta navštíví pokladní úředník u lůžka. Při
peněžních operacích je vždy nutný doklad totožnosti pacienta. Ve vyjímečných případech lze výběr z
depozitního účtu uskutečnit i mimo úřední hodiny pokladny, např. v den ukončení hospitalizace
v
ranních hodinách. Rodinným příslušníkům (nutno se prokázat průkazem totožnosti) jsou peníze
vypláceny pouze se souhlasem pacienta.
Mimořádné situace : v případě neplánovaného odchodu, např. v sobotu, neděli, v noci.., je částka z
depozitního účtu zaslána na adresu trvalého bydliště pacienta. V případě úmrtí pacienta je částka z
depozitního účtu pacienta předána k pozůstalostnímu řízení na státní notářství.
Co si vzít s sebou k hospitalizaci
Doklady – občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz diabetika…
Užívané léky s přesným rozpisem dávkování.
Užívané pomůcky – protézy, ortézy, naslouchadla, berle atd.
Finanční prostředky k zálohové platbě za nadstandardní ubytování / 4000 případně 2 000 Kč dle
typu pokoje/ a 2 400Kč na PP. Platbu lze provést v hotovosti nebo platební kartou – bude vystaven
příjmový doklad o zaplacení. Dále je možno provést úhradu bankovním převodem na č.ú. 351303710389/0800, v.s. sdělí pracovnice v příjmové kanceláři a do kolonky zpráva pro příjemce je
třeba uvést příjmení a jméno pacienta.
Hygienické potřeby – mytí, ručník, holení, toaletní papír, osobní kosmetiku.
Oblečení - vzhledem k tomu, že aktivní rehabilitace je hlavně o cvičení, je nutné mít cvičební úbor tepláky, šusťáky, tričko, imobilní pacienti budou vybaveni ústavním prádlem. Do vodoléčby jsou nutné
plavky.
Obuv - vhodná obuv /pevná pata/ pro nácvik chůze v budově i v parku, přezůvky k lůžku.
V den přijetí
K přijetí je třeba se pokud možno dostavit do 9 hodin. Administrativní příjem včetně složení zálohové
platby bude proveden v příjmové kanceláři. Následuje umístění na lůžko a příjem lékařem. S domácím
řádem ZZ budete seznámeni zdravotnickým personálem.
Průběh hospitalizace
Rehabilitační procedury jsou poskytovány na úseku rehabilitace a fyzikální terapie /elektroléčba,
magnetoterapie, laseroterapie, vodoléčba …/ nebo na lůžku, pokud je pacient imobilní. Hůře mobilní
pacienti jsou na procedury přepravováni sanitáři. Každý pacient má individuální rehabilitační program,
který ordinuje ošetřující lékař. Případné změny v rehabilitačním programu se provádějí při lékařské
vizitě. Kartu s časovým harmonogramem léčebných procedur obdrží pacient nejpozději druhý den
hospitalizace, na všechny procedury je nezbytné nosit tuto kartu s sebou. Je nutno dodržovat časový
rozvrh procedur. Režim léčebného pobytu je charakteru nemocničního a nikoli lázeňského – není
možné opuštění ústavu přes noc nebo na víkend.
Sociální problematice se věnuje zkušená zdravotní sestra proškolená v dané oblasti.
Poslední datum rozpisu procedur neznamená automaticky konec pobytu v Rehabilitačním
ústavu. Ukončení léčby určuje ošetřující lékař po dohodě s pacientem zpravidla s týdenním
předstihem.

