
 

Informace pro pacienta při překladu z akutní péče 
 

Dobrý den vážená paní, vážený pane,                                                                                                      
   

při nástupu do HL překladem budete potřebovat: 
1. Průkaz zdravotní pojišťovny. 
2. Občanský průkaz.  
3. Doklad o vystavení dočasné pracovní neschopnosti (popř. Vám tento doklad vystavíme). 
4. Pokud trpíte závažným onemocněním, je nutné vyjádření odborných lékařů např. internisty, onkologa, 

psychiatra, atd.  
Jestliže Vám bylo provedeno EKG nebo rentgenové vyšetření, CT nebo snímky magnetické resonance, 
přineste je s sebou. Případně též jejich popis. 

5. Pokud dodržujete dietu, je nutné předložit písemné doporučení příslušného praktického lékaře (netýká 
se diabetiků). 

6. U diabetiků je nutný Průkaz diabetika s výsledky poslední kontroly.  
7. Stejně tak je nutný Průkaz pacienta léčeného Fraxiparinem, Clexanem, Warfarinem, případně dalšími léky, 

s posledními laboratorními výsledky. 
8. Pokud si aplikujete inzulín a používáte inzulínové pero, upozorňujeme Vás, že s ohledem na stanovené 

léčebné postupy, jej vždy musíte odevzdat všeobecné sestře, která zajistí jeho bezpečné uložení. Inzulín 
dle ordinace lékaře aplikuje sestra nebo si jej na základě rozhodnutí lékaře aplikujete sám/a pod dohledem 
sestry na vyšetřovně. Nedodržení výše uvedeného postupu z Vaší strany může být důvodem k ukončení 
hospitalizace. 

9. Polykání – pokud máte obtíže s polykáním pevné stravy či nápojů, bude Vám provedeno Screeningové 
vyšetření schopnosti polykání. Po vyšetření Vám nastavíme vhodný typ (konzistenci) stravy, možnosti 
hydratace (příjem tekutin). Nastavený postup je nutné z Vaší strany akceptovat. Nedodržení výše 
uvedeného postupu z Vaší strany může být důvodem k ukončení hospitalizace. 

10. Plánovaná vyšetření mimo HL, které máte domluvená během hospitalizace, je potřeba před nástupem 
na pobyt přeplánovat na jiný termín mimo dobu hospitalizace. V době hospitalizace na lůžku v HL také 
nesmíte bez vědomí ošetřujícího lékaře žádat vyšetření či ošetření v jiném zdravotnickém zařízení. 
Pokud ano, bude to na Vaše finanční náklady. 

11. Přivezte si rozpis léků, včetně jejich dávkování.  
Vezměte si, prosím, léky, které pravidelně užíváte. Především jsou zásadně nutné léky od specialistů 
a ze specializovaných center, vždy v originálním balení. 

12. Kompenzační pomůcky - pokud vlastníte invalidní vozík, podpažní či francouzské hole, ortézy, ortopedickou 
obuv a jiné kompenzační pomůcky (např. dlouhá lžíce k obouvání), vezměte je s sebou. 

13. Inkontinentní nebo stomické pomůcky - používáte-li stomické pomůcky, močové cévky, sběrné sáčky 
na moč apod., doporučujeme vybavit se přiměřenou zásobou Vámi ověřených typů pomůcek, než je naše 
zdravotnické zařízení zajistí. 
Používáte-li inkontinentní plenkové kalhotky (pleny, vložky), vezměte je s sebou. Pokud jimi vybaveni 
nebudete, budou Vám poskytnuty v HL standardně používané typy pomůcek za příplatek dle platného 
Ceníku HL.  

14. Potřebné je oblečení na cvičení, plavky, obuv na přezutí (prádlo v dostatečném počtu na výměnu). Léčebna 
nabízí za úhradu možnost vyprání Vašeho prádla (označeného jménem).     

15.  Osobní, toaletní potřeby a ručníky. 
 

Neberte s sebou cennosti, drahé šperky a vyšší finanční hotovost. K výběru peněz je v obci k dispozici 
bankomat a pošta. Léčebna nezodpovídá za možné ztráty či zcizení. 
 

I. Ubytování  
Ubytování je zajištěno ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Po předložení průkazu ZTP/P poskytujeme slevu ve výši 
50% na nadstandardní příplatek spojený s ubytováním. Všechny poplatky (za ubytování, za spotřebu 
elektrické energie v případě používání vlastního PC, příp. další) jsou stanoveny Ceníkem HL. Vlastní 
elektrické spotřebiče je v léčebně povoleno používat pouze s platnou revizí elektrického spotřebiče 
dle ČSN 33 1600 ed.2. 
 

II. Poplatky 
V den příjmu se na 28 dní vybírá poplatek spojený s ubytováním. Při delší léčbě než 28 dní bude nový 
doplatek uhrazen během pobytu.  
 



 
Případné další poplatky dle Vámi vyžádaných služeb jsou dle následujících tabulek.  

Nadstandardní organizační služby (poskytované dle kapacitních možností) na 
základě písemného požadavku pacienta 

Cena v Kč 

Zajištění pobytu v konkrétním pokoji  300,-Kč 

Zajištění pobytu s požadavkem na spolubydlícího  300,-Kč 

Zajištění pobytu do konkrétního pavilónu 300,-Kč 
 

Příplatky za inkontinentní pomůcky a zapůjčení předmětů Cena v Kč 

Lepící pleny, plenkové kalhotky (první a poslední den pobytu se sčítá v jeden den) 40,-Kč 

Zapůjčení mechanického invalidního vozíku k osobnímu celodennímu používání  20,-Kč 

Zapůjčení podsedáku TEP  
(výhodnější je přímé zakoupení podsedáku, který budete potřebovat i doma (620,00  Kč) 

20,-Kč 

 

Poplatky se mohou hradit hotově nebo je v pokladně HL umožněna platba platebními kartami bez poplatku! 
PROVOZ PLATEBNÍHO TERMINÁLU V POKLADNĚ HL JE ZAJIŠTĚN KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN OD 9.00 HOD 
DO 12.00 HOD. POKLADNA HL JE UMÍSTĚNA MIMO VÁŠ LÉČEBNÝ PAVILÓN, a to v budově HTS vchod 
do jídelny zaměstnanců. Platbu platební kartou oznamte při příjmu administrativní pracovnici. 

 

III. Vjezdový systém 
Při vjezdu do areálu HL si u vjezdového stojanu vyzvedněte vjezdový lístek s čárovým kódem) -  prvních 
30 minut je zdarma, další půlhodina za 15,--Kč, každá další započatá hodina již za 50,--Kč.  
Pacienti s platným průkazem ZTP, ZTP/P mají vjezd do areálu zdarma.  
Celodenní parkování v areálu HL je povoleno jen na vyhrazených místech za poplatek (dle Ceníku HL), 
kapacita je však omezená. Parkování lze zajistit po nástupu na léčení v Informačním centru HL. 

 

IV. Další Informace 
 Žádáme Vás o dodržování zákazu kouření v celém areálu léčebny (mimo vyhrazená místa). 
 Internet - Vlastní notebooky si mohou pacienti k internetu připojit pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi. 

Použití vlastních notebooků je za poplatek dle platného Ceníku HL. Internet mohou pacienti využít 
zdarma na počítači pro pacienty, umístěném v místě, které Vám sdělí sestra při příjmu. Základní 
internetová doba je max. 4 hod. denně zdarma, vyšší rychlost a neomezená délka (celých 24 hod. 
denně) zpoplatněna. Kompletní informace na oddělení na nástěnce.  

 Bankomat - Na náměstí plk. Koukala v Luži je bankomat České spořitelny přístupný 24 hodin denně 
a blízko náměstí je pošta s možností využití bankovních karet Poštovní spořitelny. 

 V pokladně HL je umožněna platba platebními kartami. 
 Prodej - Doplňkový prodej běžného spotřebního zboží je zajištěn v prodejně u hlavního vstupu 

do léčebny i v Luži, kde se nachází i např. lékárna, kadeřnictví, kosmetika a další obchody. Prodej 
běžného zboží zajištěn též přímo v pavilónu v určených dnech. 

 Služby - Kavárnu, kadeřnictví, pedikúru a prodej tiskovin naleznete i v areálu léčebny. Neakceptují 
zatím platební karty. Automat na kávu se nachází přímo v pavilónu C.  

 V budově ortopedické protetiky HL je prodejna a výdejna zdravotnických pomůcek. Můžete 
si zde zakoupit nebo vyzvednout různé zdravotnické pomůcky či potřeby. Neakceptují zatím platební 
karty. 

 

Délka pobytu se stanovuje individuálně podle vývoje Vašeho zdravotního stavu a výsledků poskytované 
léčebné rehabilitace. Z tohoto důvodu Vás proto žádáme, abyste si na dobu Vaší hospitalizace v rehabilitačním 
ústavu neplánovali nic, co by mohlo Vaše léčení jakkoli narušit či zkomplikovat. Upozorňujeme, že v léčebně 
je poskytována vysoce náročná a intenzivní řízená léčba, která vyžaduje a předpokládá Váš souvislý a ničím 
nepřerušovaný pobyt. Poskytování propustek do domácího ošetření je výrazně limitováno a omezeno 
jen na zcela výjimečné a naléhavé případy. Nedodržování léčebného režimu, popř. odchod pacienta z léčení 
dříve (reverz), jsme povinni oznámit příslušnému ošetřujícímu lékaři a zdravotní pojišťovně. 
 

Dopravní spojení: 
Spojení přímo do Luže je pouze autobusové. Nejbližší železniční stanice je Uhersko, rychlíková stanice 
Pardubice nebo Choceň na trati Praha - Česká Třebová. Další možnosti jsou Chrudim, Chrast u Chrudimi 
nebo Skuteč na trati Pardubice - Havlíčkův Brod. Nejlepší spojení autobusem je z Chrudimi nebo z Vysokého 
Mýta. 
 

Těšíme se na Vás a věříme, že u nás budete spokojeni. 
 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
 Košumberk 80, 538 54 LUŽE 

tel. 469 648 915, fax 469 648 917, e-mail lecebne-pobyty@hamzova-lecebna.cz 
Bližší informace o léčebně a městu Luže najdete na webových stránkách 

www.hamzova-lecebna.cz a www.luze.cz 

http://www.hamzova-lecebna.cz/
http://www.luze.cz/

