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POKYNY PRO PACIENTY A NÁVŠTĚVY PACIENTŮ 

Vážení pacienti a návštěvníci, 

dovolte, abychom Vás seznámili se závaznými pokyny, které je nutné dodržovat 

při hospitalizaci v naší léčebně. 

Nezbytné vybavení pacienta při přijetí do LDN: 

 šampón na vlasy (větší balení) + tělový šampon 

 ručníky (alespoň 2 kusy) 

 toaletní papír (alespoň 2 kusy) 

 pouzdro na uschování zubní protézy 

 kartáček a pastu na zuby 

 tablety nebo prášek na čištění zubních protéz 

 hřeben 

 pevnou domácí obuv vhodnou k rehabilitaci (plná pata), ponožky 

 holicí prostředky pro muže 

VHODNÉ 

 běžný krém na ošetření pleti nebo tělové mléko 

 pyžamo, župan, cvičební úbor 
 

Ležící pacienty můžete vybavit masážním gelem. 

 

Každý pacient má k dispozici noční stolek na toaletní potřeby, malou skříňku v skříňové 

stěně a velkou skříň (která je zamčená) na oblečení, ve kterém přijdou a pak opět 

odcházejí. 

Pro zdárný průběh léčby a rehabilitace našich pacientů a dobrou spolupráci s Vámi, 
zaměřte prosím pozornost na tyto body: 
 

 Návštěvy jsou každý den od 15:00 hod. do 17:00 hod. Prosíme o dodržování 

stanovené doby a informování ošetřovatelského personálu. 

 Pokud budete sami nemocní (respirační nebo infekční onemocnění), pošlete 

na návštěvu jiného příbuzného. 

 Pacientům s cukrovkou nenoste sladkosti slazené cukrem ani potraviny navíc. 

Množství jídla je stanoveno dietou, kterou nařizuje lékař. 

 Ovoce noste v omezeném množství, které je pacient schopen zkonzumovat. Pokud 

donesete jogurty nebo jiné potraviny, které je nutné uchovávat v ledničce, označte je 

jménem pacienta. 

 Možno donést tekutiny dle dietního režimu pacienta. 

 

Léčebný režim našich pacientů je zaměřen na uspokojování bio-psycho-sociálních 

potřeb. K tomu přispívají i Vaše časté návštěvy. 

 

 MUDr. Marcel Frýbl 
  primář oddělení 


