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                           FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 

 

             NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace 
     U nemocnice 1, 690 74  Břeclav 

telefon: +420 519 315 111, fax  +420 519 372 112, www.nembv.cz 
IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka  č. 1233 

 
 

INFORMACE K HOSPITALIZACI- přineste s sebou zpět v den hospitalizace. 

 
 Fyziatricko – rehabilitačním oddělení 

 
Pan/paní:…………………………………………………………………………………………………….…narozen/a:…………………………………… 
 
Dostavte se dne:………………………v…………..hod. na  LŮŽKOVOU ČÁST FYZIATRICKO – REHABILITAČNÍHO  
      oddělení, budova B, III. patro 
 
Vezměte si laskavě s sebou: 

- občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, legitimaci práce neschopných (pokud Vám již byla vystavena). 
- doporučení k hospitalizaci od odesílajícího lékaře. 
- výsledky laboratorních, rentgenových vyšetření, předoperačního vyšetření, aktuální lékařské zprávy včetně pro-

pouštěcích 
- hygienické potřeby (mýdlo, zubní kartáček a pastu, toaletní papír, hřeben, žínku, ručník, kelímek na zubní pro-

tézu,…..). 
- přezůvky. 

 
Dále doporučujeme vzít si s sebou: 

- noční košili, pyžamo, župan. 
- sportovní pevnou obuv, sportovní oblečení,plavky 
- pokud užíváte pravidelně léky, přineste jejich seznam a rozpis jejich užívání a Vaše léky vezměte s sebou. 
- pokud již používáte opěrné či kompenzační pomůcky (hole, berle, ortézy, protézy, dlahy, vozíček, 

chodítko….),  
 
Uveďte osobu(y), které mohou být podány informace týkající se Vaší hospitalizace, nebo je v případě potřeby schopna 
podat informace o Vás: 
jméno a příjmení                                adresa     telefonické spojení 
 

................................................................................................................................................................................ 
 
Prosíme Vás, abyste s sebou nebrali větší obnos peněz a jiné cenné věci (např. šperky, vkladní knížky apod.) omezili na nezbytné mini-
mum. Nemocnice sice může zajistit úschovu těchto věcí (předáte je zdravotní sestře na odd. a obdržíte doklad o uschování), ale pokud 
si cenné věci budete chtít během hospitalizace ponechat u sebe, nemocnice nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo poško-
zení.  
 

Nebudete-li se z jakéhokoliv důvodu moci dostavit v určený den k hospitalizaci, oznamte tuto skutečnost 
na tel. č. 519 315 214 event. 519 315 407. 
 
 
 
 
 


