FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE BOHUNICE
A PORODNICE

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Sekretariát:
Tel.: 532 233 444

Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO 652 69 705

INFORMACE PRO PACIENTY K HOSPITALIZACI
NA REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ FN BRNO

Vážený pane, Vážená paní,
po dohodě s lékařem jste byl/a objednán/a k přijetí na Rehabilitační oddělení FN Brno. Veškerá péče
poskytována v našem zařízení je vedena snahou podporovat a upevňovat zdraví našich pacientů,
podílet se na navrácení zdraví a zmírňovat negativní projevy nemoci. Zaměřujeme se na diagnostiku a
terapii funkčních poruch pohybového systému, s cílem zachovat a obnovit jeho optimální funkce.
Datum přijetí a lůžkovou stanici, kde budete hospitalizován/a, Vám sdělí telefonicky lékař, který Vás
bude k hospitalizaci objednávat. K přijetí se dostavte přímo na lůžkovou stanici v pavilonu F (stará
zástavba) v době 7:00 – 8.45.
Pokud se dostavíte na lůžkovou stanici po 9 hodině, budete mít tento den na oběd pouze instantní
polévku. Je proto vhodné zajistit si vlastní stravu.
Ponechte doma cenné předměty, šperky, neberte si s sebou ani větší obnos peněz.
K hospitalizaci Vás nemůžeme přijmout, máte-li některé z uvedených zdravotních potíží:
 zvýšená teplota, nachlazení, užíváte-li antibiotika na akutní respirační onemocnění, průjmové
onemocnění
Pokud se nemůžete se zdravotních, osobních nebo jiných důvodů k přijetí dostavit, telefonicky nás
ihned kontaktujte k domluvě náhradního termínu.


v pracovní dny mezi 7.00 – 15.00 hodinou

na tel. čísle 532 233 544

Na tomto tel. č. si můžete předem rezervovat také nadstandardní pokoj. Poplatek za pokoj je stanoven
dle platného ceníku FN Brno.
Přineste si s sebou:
 občanský průkaz, průkaz pojištěnce
 pracovní neschopnost, pokud vám již byla vystavena (pokud ne, tak adresu zaměstnavatele)
 lékařské zprávy a nálezy z jiných pracovišť
 seznam léků, které pravidelně užíváte s uvedením síly a dávkování
 dovolujeme si Vás požádat, abyste si k hospitalizaci přinesli léky v originálním balení, které
nejsou na oddělení běžně k dispozici, a pravidelně je užíváte (nepředchystávat do dávkovačů)
 toaletní potřeby
 osobní potřeby (osobní prádlo, pyžamo, domácí obuv – vhodná je obuv s pevnou patou)
 dostatek oblečení na cvičení a denní pobyt (vhodné je triko s krátkým rukávem, tepláky, legíny),
plavky
 kompenzační pomůcky (berle, hole, chodítko, vozík, bederní pás, ortéza, brýle, naslouchadlo)
 finanční hotovost max. 500,- Kč
Všeobecné informace:
 na pokojích je možné sledovat televizi za poplatek 10,- Kč / 90min.
 návštěvní hodiny jsou denně od 14.00 – 18.00 hodin
 ve staré zástavbě je k dispozici lékárna, bistro
 v pavilonu F je k dispozici měnička na peníze, nápojový automat
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ve 3. patře lůžkového traktu je k dispozici bistro, kavárna, drogerie, knihkupectví – denní tisk,
obchod s potravinami
ve 2. patře lůžkového traktu je optik
v přízemí lůžkového traktu je bankomat, lékárna, zdravotnické potřeby

Informace o zdravotním stavu:
 telefonicky není možné poskytovat jakékoliv informace o Vašem zdravotním stavu
 informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám od 14.00 do
15.00 hodin
Velmi si vážíme Vaší důvěry a přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.
Kolektiv pracovníků Rehabilitačního oddělení
FN Brno.

4-669/19/1

