Ubytování
•
•

převážně tří lůžkové pokoje vybavené TV
přijímačem
možnost 1 až 2 lůžkových nadstandardních
pokojů (TV, lednice)

Interna Co. spol s r.o.
Chittussiho 144/1
160 00 Praha 6

Ostatní služby
• Pedikůra, kadeřník
• dovoz, potravin, masáže, RHB
• návštěvy duchovního
Co by měl mít pacient při příjmu na lůžko
Je mimo své domácí prostředí a potřebuje základní
pomůcky, které nejsou hrazeny ze zdravotního
pojištění
• Občanský průkaz a průkaz pojištěnce.
• Léky, které pacient aktuálně úžívá
• Základní hygienické pomůcky jako jsou zubní
kartáček a pasta, mýdlo, šampon, toaletní papír,
muži potřeby pro holení
• Většina pacientů se cítí lépe, pokud mají na
sobě osobní noční košili nebo pyžamo, župan a
ručník. Bohužel nejsme schopni zajistit praní
tohoto prádla, jelikož naše zařízení pere
dodavatelsky a toto prádlo se opakovaně
ztrácelo.
• Pevnou obuv a ošacení vhodné k rehabilitaci
Více na:
http://www.nemocnice-bubenec.cz/inpage/caste-otazky/

Kontakt pro příjem pacientů:
vrchní sestra Mgr. Milada Appeltová.
Tel: 602 266 718
Email: milada.appeltova@nemocnice-bubenec.cz
FAX:
+420 233 324 269
Provozní oddělení
Ing. Zdeněk Morávek
Tel:
777 253 940
Email: zdenek.moravek@nemocnice-bubene.cz
Další kontakty a informace na
www.nemocnice-bubenec.cz

Poskytovaná péče
Následná péče
naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje péči
ambulantní a lůžkovou v následujících oborech:
•
•

praktický lékař pro dospělé
interní ambulance

•
•

následná lůžková péče
sociální lůžka

Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena
pouze zdravotním stavem pacienta.
Lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče

nově také od 1.7. 2013 pro pojištěnce VZP
•
•

následná rehabilitační lůžka
lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče

Praktický lékař
telefon: 775 893 660
Ordinační hodiny
Den v týdnu Akutní případy
Pondělí
7:30 – 11:30 hod.
Úterý
7:30 – 11:30 hod.
Středa
12:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek
7:30 – 11:30 hod.
Pátek
7:30 – 11:30 hod.

K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení
interních,
chirurgických,
ortopedických,
neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již
nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jeho zdravotní
stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí.

Teprve poté jsme oprávněni pacienta na tento typ lůžka
hospitalizovat. Je tedy nutné míti k žádosti o
hospitalizaci také kladné stanovisko revizního lékaře
jako přílohu, jinak nejsme oprávněni tuto péči
poskytovat.
Žádost je nutné zaslat na FAX nemocnice, nejlépe na
formuláři, který je k dispozici na stránkách nemocnice
a obsahuje požadované údaje.
http://www.nemocnice-bubenec.cz/inpage/fomulare/

Hospitalizace je možná na žádost ošetřujícího lékaře
nebo praktického lékaře.
Žádost je nutné zaslat na FAX nemocnice, nejlépe na
formuláři, který je k dispozici na stránkách nemocnice
a obsahuje požadované údaje.
http://www.nemocnice-bubenec.cz/inpage/fomulare/

Tato péče je určená pro pacienty, u kterých se ani
zákroky moderní medicíny ani intenzívní rehabilitací
nepodařilo plně obnovit jejich funkční schopnosti a
kteří potřebují dlouhodobou systematickou zdravotní
péči zejména charakteru ošetřovatelské péče v míře,
kterou není možné v domácích podmínkách zajistit.

Následná rehabilitační péče

Postup pro hospitalizaci stejný jako u následné péče.

Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají Lůžka sociální
předpoklad, že intenzívnější rehabilitace je pro ně ze
Pro objednané
zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu Tato péče je určená pro pacienty, kteří již z pohledu ZP
nejsou pacienty vhodnými pro následnou nebo
11:30 – 13:30 hod. rychlejšího návratu do domácího prostředí.
dlouhodobou zdravotní péče, ale jejich zdravotní,
11:30 – 14:00 hod.
Hospitalizace je na dobu určitou a její délka je určena mentální či sociální stav nedovoluje návrat do
pouze úspěšností rehabilitace pacienta. RHB lékař domácího prostředí. Zde je nutné žádat o přiznání
11:30 – 13:30 hod. provádí hodnocení stavu léčby.
příspěvku na péči a rozhodnutí přiložit k žádosti o
11:30 – 13:00 hod.
přijetí na tato lůžka.

Interní ambulance
telefon: 775 893 660
Ordinační hodiny na objednání.
Pondělí až Pátek 08:00 hod. – 16:00 hod.

Pro hospitalizace na lůžku rehabilitační péče musí mít Nabízíme
pacient již toto předem schváleno revizním lékařem
– konzultaci v otázkách možnosti příjetí pacienta
zdravotní pojišťovny. Žádost je nutné podat na
do péče.
žádance „NÁVRH NA LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ
– pomoc při komunikaci s úřady, jinými
PÉČI V ODBORNÉ LÉČEBNĚ + doplnit předběžnou
organizacemi (DD, sociální příspěvky apod)
lékařskou
propouštěcí
zprávou.
Více
na
– rehabilitaci i pacientům neležících na
http://www.vzp.cz/uploads/document/pravidla-prorehabilitačním lůžku - samo plátci
lecebne-rehabilitacni-peci-pri-hospitalizaci-v-olu-s-od00022-2.pdf

