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Návrh na liečebný pobyt
!!! Vyplní liečebňa !!!
Termín
nástupu

Návrh podaný:

Dg

Poznámky:
Údaje o pacientovi (vyplní žiadateľ):
Stav:
Meno a priezvisko :
Rodné číslo:
Kód poisťovne:
Trvalé bydlisko (aj PSČ):
Preferovaný termín prijatia do Liečebne:
Posledná / aktuálna hospitalizácia pacienta – názov oddelenia:
Dátum prepustenia:
!!! kontakt na lekára oddelenia:
Kontaktná osoba (povinný údaj):
tel. kontakt (povinný údaj)
adresa:
email:
Epikríza * (aktuálny zdravotný stav + zdôvodnenie potreby zdravotnej starostlivosti v Liečebni):

Hlavná diagnóza * (aj podľa MKCH 10):
Vedľajšie diagnózy *:

Aktuálna medikamentózna liečba *:

Kognitívny a psychický stav *: bez porúch
ľahký kognitívny deficit
demencia
stavy zmätenosti
Psychiatrické ochorenie v liečbe – aké:
Porucha chôdze *: nie
áno – aká:
Inkontinencia *: nie
áno - močom
stolicou
Kolonizácia multirezistentným patogénom *: nie
Dekubity * (lokalizácia, stupeň):

stupeň
áno – kmeň:

Dátum:
Podpis a pečiatka lekára (s viditeľnými kódmi na odtlačku pečiatky):
* návrh v príslušnej časti vyplní všeobecný lekár alebo ambulantný lekár inej odbornosti alebo ošetrujúci lekár v nemocničnom
zariadení, kde je pacient hospitalizovaný. Dôkladne vyplnený Návrh slúži na zadefinovanie potrieb pacienta a umožní
efektívny proces jeho prijatia do Liečebne. Za spoluprácu ďakujeme, tlačivá sú k dispozícii na www.hospic.sk

Podrobnosti o procese prijatia na druhej strane
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Vypísaný Návrh na liečebný pobyt je zaregistrovaný na recepcii Liečebne.
O termíne nástupu rozhoduje primár Liečebne podľa medicínskej indikácie, potrieb pacienta
a kapacitných možností Liečebne. Termín hospitalizácie oznamuje primár Liečebne kontaktnej osobe
uvedenej na Návrhu.
Konkrétna forma hospitalizácie (LDCh - hospic - DOS) je daná zdravotným stavom pacienta.
Preklad pacienta z iného oddelenia dohodne po doručení Návrhu primár Liečebne telefonicky
s ošetrujúcim lekárom / primárom oddelenia, v ktorom je pacient primárne hospitalizovaný. Pri preklade
pacienta je potrebné vyplniť aj tlačivo podľa Odborného usmernenia MZSR (Vestník MZSR z 15. januára
2008, čiastka 2, príloha: Žiadosť o súhlas na preloženie osoby zo zariadenia ústavnej starostlivosti do
iného zariadenia ústavnej starostlivosti). Priamy preklad z iného oddelenia / liečebne dlhodobo chorých
alebo doliečovacieho oddelenia je možný len výnimočne a po individuálnom posúdení.
Návrh nemožno akceptovať v prípade, ak:
1. nie je vyznačená kontaktná osoba,
2. nie sú vyplnené potrebné údaje o zdravotnom stave pacienta,
3. nie sú zreteľné kódy na odtlačku pečiatky lekára, ktorý liečebný pobyt odporúča.
Dĺžka hospitalizácie - u každého pacienta je dĺžka hospitalizácie individuálna, podmienená zdravotným
a funkčným stavom, liečebnými možnosťami a efektom liečby.
Zdroje krytia nákladov v DOS: starostlivosť v DOS nie je viazaná na zmluvy so zdravotnými
poisťovňami, cena za samoplatcovský pobyt je 75 € na deň. Lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky
osobám, ktorým sa v Liečebni poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, sa zabezpečujú v rámci
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Rehabilitácia nad rámec úhrady ZP: 50 € na pobyt.
Liečebňa poskytuje komplexnú starostlivosť, ktorá je možná len vďaka viaczdrojovému financovaniu
– úhrady zo zdravotných poisťovní, mimoriadne finančné a vecné dary, dary z 2% dane a dary od
pacientov a príbuzných, ktoré sú za prvý deň 50 €, za každý ďalší deň od 40 € na pacienta.
Liečebňa sv. Františka je podporovaná Občianskym združením KLUB Nádeje (Mýtna 11, 811 07
Bratislava Bankové spojenie: UniCredit Bank, Č. účtu: SK24 1111 0000 0066 2911 8003). Aj vďaka tejto
podpore môžeme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť vrátane modernej liečby dekubitov a iných
rán, zabezpečiť prístroje potrebné pri liečbe pacientov (napr. oxygenátory, injektomaty, rehabilitačné
pomôcky a prístroje) a dbať na pohodlie pacientov (napr. elektricky polohovateľnými lôžkami, TV
prijímačmi na izbách). Podpora Klubu Nádeje tiež umožňuje poskytovať zázemie dobrovoľníkom, ktorí
poskytujú dôležitú psychickú podporu pacientom. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na
cieľové aktivity. Poskytnutie akéhokoľvek daru pre OZ KLUB Nádeje nemá žiaden súvis s poskytovanou
zdravotnou starostlivosťou v Liečebni sv. Františka.
Podaním tohto Návrhu žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pacienta podľa
osobitného zákona a zároveň vyslovuje svoj súhlas s uvedenými podmienkami hospitalizácie
v tomto zdravotníckom zariadení.

