Pan(í)...………….…………............……
Datum narození …..………………….…
V Chuchelné dne …………………….........
Vážená paní / vážený pane,
dovolujeme si Vám oznámit, že jste byl/a přijat/a k léčení do Rehabilitačního ústavu Hrabyně
(dále RÚH) – pracoviště Chuchelná.
Dostavte se dne

nejpozději do 10ti hodin

Na přijetí do našeho ústavu čeká nemalý počet pacientů. Nemůžete - li z vážných důvodů ve
stanovený termín nastoupit, oznamte to neprodleně na níže uvedené kontakty. Nedostavíte-li
se bez omluvy, bude Váš návrh vyřazen.


pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 747 24 Chuchelná
kontakt: Tel.: 553 683 300 – ústředna, 553 683 380 – přijímací kancelář, 553 683 301 – fax,
e-mail: ruchuchelna@ruhrabyne.cz

Při nástupu od Vás budeme požadovat:
1. občanský průkaz;
2. průkazku zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn/a;
3. legitimaci práce neschopného pojištěnce, pokud jste v pracovní neschopnosti;
4. adresu Vašeho ošetřujícího praktického lékaře, u kterého jste registrován/a;
5. u pacientů omezených/zbavených způsobilosti k právním úkonům je při přijetí potřebný
doprovod opatrovníka s doložením rozhodnutí státního orgánu;
6. dostupnou zdravotnickou dokumentaci vztahující se k Vašemu onemocnění nebo úrazu;
7. průkaz diabetika s výsledky poslední kontroly;
8. průkaz pacienta léčeného Warfarinem, s posledními laboratorními výsledky;
9. v případě Vaší žádosti o vyřízení sociálních dávek, potvrzení o výši důchodu.
K pobytu u nás si vezměte věci osobní potřeby:
 prádlo v dostatečném počtu na výměnu (teplákovou soupravu, trička, spodní prádlo,
plavky - označit jménem, možnost vypráni za úhradu), sportovní a vycházkové
oblečení;
 hygienické a holicí potřeby, ručníky, velké osušky, toaletní papír;


vhodnou obuv (tenisky, bezpečnou domácí a pevnou vycházkovou obuv).
Potřebná je i dobrá nálada a upřímná vůle se uzdravit!

Věnujte, prosím, mimořádnou pozornost i následujícím pokynům:
a) Pokud vlastníte invalidní vozík, podpažní či francouzské hole, ortézy, ortopedickou obuv
a jiné pomůcky (např. dlouhá lžíce k obouvání), vezměte je s sebou!
b) Pokud pravidelně užíváte jakékoliv léky, vezměte si je s sebou v originálním balení na
dobu pobytu, zejména u léků k léčbě specifických onemocnění.
c) Používáte-li inkontinenční pomůcky, močové cévky, sběrné sáčky na moč apod.,
doporučujeme vybavit se přiměřenou zásobou ověřených typů pomůcek, než je naše
zdravotnické zařízení zajistí.
d) Používáte-li inkontinenční pleny, vezměte je s sebou. V RÚH jsou k dispozici pouze
standardní absorpční pomůcky.
e) Neberte s sebou zbytečné cennosti a drahé šperky, větší obnos peněz. K výběru dalších
peněz je k dispozici prodejna TEMPO o.d. a Česká Pošta a.s., které jsou v těsné blízkosti
areálu RÚ.
f) RÚH nezodpovídá za možné ztráty či zcizení.
g) Máte možnost vlastní PC na pokoji, připojení k internetu je k dispozici. V případě, že si
sebou chcete donést vlastní elektrické spotřebiče, respektujte nutnost předložení
dokladu o revizi spotřebiče, který není starší než jeden měsíc.
Nabídka placených služeb (úhrada dle platného ceníku):
 možnost praní osobního prádla (prádlo musí být označené);
 možnost zapůjčení trekingových a francouzských holí;
 možnost dokoupení rehabilitačních procedur nad limit hrazený pojišťovnou.
Možnosti úhrady poplatků za placené služby:
 v hotovosti v pokladně RU;


převodem přes bankovní účet: číslo účtu 19136821/0710, variabilní symbol je rodné
číslo pacienta;
 specifický symbol – pracoviště Chuchelná 720;
 do poznámky uvést účel platby (poplatek za praní prádla, atd.) + jméno
a příjmení pacienta;



úhrada bankovní kartou přes platební terminál.

V případě volných kapacit a po telefonické domluvě nabízíme také možnost ubytování
v nelůžkové části (pro rodinné příslušníky) dle platného ceníku služeb. Nutno objednat předem
v přijímací kanceláři na telefonním čísle 553 683 380.
Nabízíme také možnost zajištění obědů. Nutno objednat předem v pokladně na telefonním
čísle 553 683 304.
Informace o dalších možnostech v areálu ústavu a blízkém okolí:
 Pracoviště Chuchelná
-

pošta je asi 100 m od areálu RÚ. Je zde možnost využití bankovních karet
Poštovní spořitelny (v obci není bankomat). Výběr hotovosti jakékoliv banky je
možný v prodejně TEMPO o.d.;

-

budete-li chtít zaslat poštou důchod, peněžní poukázky;

 pokud jste schopni dojít si na pobočku, adresujte jej na Pošta
Chuchelná, K. M. Lichnovského, 747 24 Chuchelná;
 pokud jste imobilní, adresujte jej na: Rehabilitační ústav Hrabyně,
pracoviště Chuchelná, 749 07 DEPO Opava 70;


lékárna je v obci;



doplňkový prodej spotřebního zboží v areálu RÚ a v obci;



bufet, holičství, kadeřnictví a pedikúra v areálu RÚ;



parkování osobních aut – pouze držitelé ZTP.

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit, že v odborném léčebném rehabilitačním ústavu je
poskytována vysoce náročná a intenzivní řízená rehabilitace, 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.
Délka pobytu se stanovuje individuálně dle vývoje Vašeho zdravotního stavu a účinnosti
rehabilitace. Proto požadujeme, abyste v době hospitalizace v našem zařízení neplánovali nic,
co by mohlo Vaše léčení jakkoliv narušit či komplikovat.
Děkujeme za pozornost věnovanou těmto základním informacím pro příjezd. Další informace
důležité pro Váš pobyt jsou uvedeny ve „Vnitřním řádu“, se kterým se seznámíte po Vašem
příjezdu.

Přejeme Vám šťastnou cestu a příjemný pobyt!
vedení Rehabilitačního ústavu Hrabyně

