Informace pro pacienty k žádosti o přijetí na LDN
Vážená paní, vážený pane,
na základě Vaší žádosti budete přijati do Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice
s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová, nebo pracoviště Karviná.
Jsme rádi, že jste si vybrali právě naše zařízení.
Tato informace Vám poskytne, jaké dokumenty předložíte, co budete k hospitalizaci, nebo
v průběhu jí, potřebovat:

K přijetí:
Dostavte se prosím mezi 9.00 až 11.00 hodinou s doprovodem příbuzného.
Vezměte si s sebou tyto doklady:
- občanský průkaz
- evropský průkaz pojištěnce
- příp. povolení k pobytu
- máte-li: rozhodnutí soudu u určení opatrovnictví
- rozhodnutí úřadu práce o přiznání stupně závislosti
- lékařskou propouštěcí zprávu (ne starší, než jeden rok),
- případně seznam léků, které užíváte
Osobní potřeby: tekuté mýdlo, šampon vlasy, hřeben, krém, tělové mléko, čistící pěnu, zubní
kartáček, zubní pastu, kelímek, toaletní papír, papírové kapesníky, zvlhčené ubrousky, pro muže
holící potřeby, domácí obuv s pevnou patou (ne vsuvky), ručník, župan, ponožky.
Pokud dáte přednost osobnímu prádlu před ústavním, žádáme rodinu, aby rodina zajistila jeho
pravidelnou výměnu.
Osobní pomůcky: Vaše ortopedické pomůcky, které běžně používáte: inzulinová pera, brýle,
zubní protézu, naslouchadlo, kompresní elastické punčochy, francouzské hole, invalidní vozík,
na kterém se běžně pohybujete apod.
V průběhu hospitalizace:
- je-li to možné, doporučujeme zajistit si finanční záležitosti, jako např. úhradu
nájemného, inkasa, apod.
- bude-li trvat Vaše hospitalizace déle než 1 kalendářní měsíc, můžete požádat o výplatu
důchodu do našeho zařízení a ukládat si ho v pokladně (v souladu se zákonem
č. 189/2006 Sb., § 116 d, ve znění pozdějších předpisů).
Neberte si cennosti do našeho zařízení. V případě, že si nedokážete cennosti z vážných důvodů
zajistit, budou po celou dobu Vašeho pobytu uloženy v pokladně nemocnice. Doporučujeme Vám
vzít si sebou finanční obnos ne větší než 500,- Kč.

Jsme připraveni pomoci při řešení Vaší sociální situace, je však nezbytné kontaktovat zdravotně
sociální pracovníky, nejlépe při přijetí.
Kontakty na zdravotně-sociální pracovníky:
LDN Orlová:
Jana Formandlová, tel. 596 583 624, mobil 731 690 490, e-mail formandlova@nspka.cz
V její nepřítomnosti: Pavla Hrdinová, tel. 596 583 602, mobil 734 437 259, e-mail:
phrdinova@nspka.cz
LDN Karviná:
Pavla Hrdinová, tel. 596 383 382, mobil 734 437 259, e-mail: phrdinova@nspka.cz
v její nepřítomnosti: Jana Wilczynská, tel. 596 383 305, mobil 739 487 028, e-mail:
wilczynska@nspka.cz
nebo Mgr. Gabriela Szczygielová, tel. 596
szczygielova@nspka.cz

383

567, mobil 739 487 029, e-mail:

V LDN Orlová je pro Vás k dispozici jeden nadstandartní pokoj, poskytovaný za přímou úhradu
dle platného ceníku.

Kolektiv pracovníků LDN

