
Vážená paní, Vážený pane, 
 

jsme potěšeni, že jste si pro léčení vybral Fyziatricko – rehabilitační 
oddělení naší nemocnice, věříme, že Vaši důvěru nezklameme. 
 

Po celou dobu se o Vás bude starat sehraný rehabilitační tým složený 
z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeuta, pomocných 
zdravotnických pracovníků a podle potřeby také z dalších odborníků  
a konziliářů. 
 

Dovolujeme si Vám v této složce předložit základní informace, které Vám 
pomohou seznámit se s chodem oddělení, nabízenými službami oddělením  
a nemocnicí včetně nadstandardních, s právy a povinnostmi během léčení. 
Samozřejmě nemohou být vyčerpávající, proto neváhejte v případě jakékoli 
nejasnosti požádat personál o upřesnění. 
 

V den příjmu proběhnou nezbytné formality, budete vyšetřen/a lékařem, 
který spolu s Vámi stanoví plán léčby. Ošetřovatelský personál pod vedením 
staniční sestry Vás seznámí s oddělením a potřebnými informacemi, provede 
s ošetřovatelské posouzení. Fyzioterapeut, který se Vám bude věnovat po dobu 
hospitalizace provede vyšetření a seznámí Vás s průběhem, organizací  
a časovým plánem rehabilitační léčby. V případě potřeby zajistíme péči 
ergoterapeuta, logopeda, psychologa, sociální pracovnice, pozornost věnujeme 
také potřebné výživě. 

 
Dovolujeme si také připomenout, že za podání léků během hospitalizace 

plně odpovídá, a že veškeré ordinované léky podává zásadně personál oddělení. 
Proto všechny Vaše léky, s ohledem na bezpečnost, uložíme na sesterně.  
O veškerých lécích, které užíváte, včetně volně prodejných a potravinových 
doplňcích, je nutné informovat lékaře, který posoudí vhodnost jejich užívání  
a vzájemné kombinace léčiv s ohledem na aktuální zdravotní stav.  
Je nepřípustné užívat během hospitalizace jakékoli léky bez vědomí lékaře. 

 
Vzhledem k tomu, že se snažíme umožnit co nejsvobodnější pohyb a pocit 

pacientů a jejich blízkých během hospitalizace, nelze zcela oddělení zabezpečit 
proti krádežím. Proto doporučujeme neponechávat doklady a cennosti bez 
dohledu, upozorňujeme na možnost uložení těchto do trezoru. 

 
Naše oddělení je oddělením včasné rehabilitační péče, častým steskem 

pacientů je nedostatek odkládacích prostor a absence skříněk na osobní věci, 
uvědomujeme si tento nedostatek, nicméně vzhledem k charakteru péče  
a finančním možnostem není toto v danou chvíli možné řešit. Ponechte si u sebe 
tedy věci pouze nezbytné. 



Lékařská vizita se koná každý den ráno po sedmé hodině, velká vizita 
vždy ve čtvrtek od 7.oo hodin. 

 
Fyzioterapie probíhá každý pracovní den dvoufázově a v sobotu nebo ve 

svátek dopoledne. Většina procedur je poskytnuta přímo na oddělení, pouze 
některé výkony provádíme v prostorách vodoléčby nebo rehabilitační 
ambulance. 
 
 Velmi vítáme zájem rodiny, blízkých a jejich zapojení se do Vaší léčby, 
proto netrváme striktně na dodržování návštěvních hodin, pouze nesmí 
narušovat léčebný plán, soukromí a klid ostatních pacientů. Proto návštěvy 
žádáme, aby se vždy nejdříve  ohlásily na sesterně. Zrovna tak si dovolujeme 
Vás požádat, aby jste vždy na sesterně oznámili opuštění oddělení a stejně tak 
návrat zpět. 

 
V případě předpokladu potřeby další péče, ať již ambulantní,  ústavní 

nebo domácí, tuto také zajistíme.  
 
Provádíme zácvik rodinných příslušníků, ošetřovatelů nebo blízkých 

v případech, kdy je předpoklad, že budete potřebovat asistenci během 
sebeobslužných činností v domácím prostředí tak, aby jste péči v domácím 
prostředí zvládli a byli na ni připraveni. Zajistíme také možné vybavení 
vhodnými kompenzačními pomůckami, poradíme s úpravou domácího prostředí. 
Prosíme Vás proto, aby jste včas kontaktovali náš personál a domluvili si termín 
a čas pro tento zácvik.  

 
Oddělení poskytuje také řadu nadstandardních služeb, jejich seznam  

i cenu naleznete dále, pokud máte o některou zájem, kontaktujte personál. 
 
Pro vozíčkáře je na oddělení k dispozici WC a sprcha. 
 
V letních měsících je v provozu klimatizace, proto je potřeba výrazně 

omezit větrání, dbejte tedy pokynů personálu. 
 
V závěru této složky najdete edukační materiály s doporučeními při 

bolestech zad, po náhradách kyčelních a kolenních kloubů některá další. 
 

Věříme, že Vám tyto informace pomohou a léčba bude úspěšná. 
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