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Podmínky provozu a přijetí klienta 
 

 

          Lůžkové oddělení následné péče Polikliniky Prosek a.s. je zdravotnické zařízení poskytující standardní 

komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Při příjmu mají přednost pacienti postiženi onemocněním 

vyžadujícím rehabilitaci, která jim nemůže být poskytnuta na akutních lůžkách nebo v domácím ošetřování.  

    

Délka pobytu je určena lékařem dle zdravotního stavu pacienta.   

Po skončení doby pobytu se klient vrací do domácího ošetřování nebo předem zajištěného zdravotnického či 

sociálního zařízení.  

 

O přijetí pacienta rozhoduje vedoucí lékař oddělení dle skutečného zdravotního stavu a na podkladě údajů 

uvedených v žádosti o přijetí pacienta. 

 

Podmínkou přijetí je vyhovující psychický stav a alespoň částečná mobilita pacienta. Zároveň nelze 

přijmout pacienta s jazykovou bariérou. Žádosti o umístění včetně podrobných informací zajišťuje vrchní 

sestra (zastupující sestra) denně ve všední dny mezi ve své kanceláři či telefonicky na čísle 266 010 251, 

604 238 143 nebo 266 010 177. 

 
Oddělení má kapacitu 28 lůžek hrazených pojišťovnou s různým stupněm nadstandardního vybavení 

 

- Na třílůžkových pokojích č. 1, 2, 4, 5 je účtován poplatek za TV a rádio, možnost využití lednice, 

wi-fi a ubytovací služby ve výši 250,- Kč za den na pacienta.  

 

- Na čtyřlůžkovém pokoji č. 10 se samostatným WC a sprchou je účtován poplatek za TV a rádio, 

možnost využití lednice, wi-fi a ubytovací služby ve výši 250,- Kč za den na pacienta.  

 

- Na dvoulůžkových pokojích č. 3,7,8 je pobyt s příplatkem pacienta v celkové výši 400,- Kč za den 

na pacienta. Příplatek (za nadstandardní poskytované služby) je stanoven s ohledem na vybavení 

pokoje TV, rádiem, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek. 

 

- Na jednolůžkovém pokoji č. 9 (bez samostatného sociálního zařízení) je pobyt s příplatkem 

v celkové výši 500,- Kč za den. Příplatek (za nadstandardně poskytované služby) je stanoven 

s ohledem na vybavení pokoje TV a rádiem, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek.  

 

 

- Na jednolůžkovém pokoji č. 6 se samostatným WC a sprchou je pobyt s příplatkem v celkové výši 

700,- Kč za den. Ostatní nadstandardně poskytované služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné. 

 

- Na jednolůžkovém pokoji č. 11 je pobyt s příplatkem v celkové výši 600,- Kč za den, samostatné 

WC, ostatní nadstandardní služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné. 

 



 

 

 

- Na třílůžkovém pokoji č. 12 je účtován poplatek za WC, TV a rádio, wi-fi, lednici na pokoji a 

ubytovací služby ve výši 350,- Kč za den na pacienta 

 

Pokud se pacienti na pokoji č. 2 dohodnou, že nebudou využívat nadstandardních služeb, je pobyt 

bez příplatku. 

 

- Dále lze sjednat individuálně v rámci poskytování nadstandardních služeb za úplatu službu praní 

prádla, pedikúru, masáže, lymfodrenáže, ošetření jizev laserem (ceníky k dispozici na oddělení) a to 

pro všechny pacienty, pouze s ohledem na aktuální zdravotní stav a momentální kapacitu služeb.  

 

            S ohledem na různou dobu léčby ostatních klientů nelze zcela zaručit rezervovaný pokoj.  

            Děkujeme za pochopení. 

 

            K příjmu si pacient přinese: 

 

- občanský průkaz 

- kartu pojišťovny 

- průkaz diabetika (pokud trpí touto chorobou) 

- seznam léků, které užívá a léky od specialistů na celý pobyt, v originálním balení 

- vhodnou domácí obuv (pantofle, která dobře sedí na noze) 

- hygienické potřeby (zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, žínku, hřeben, ručník, apod.) 

- nápoje, na oddělení je k dispozici kohoutková voda a čaj 

- malý ručník pod hlavu na cvičebnu 

- cvičební úbor nebo domácí oděv, kalhoty s dlouhou nohavicí 

- spodní prádlo dle potřeby, ponožky s volným (zdravotním) lemem 

-        pomůcky pro inkontinenci (v případě nutnosti) 

-        doporučujeme nebrat s sebou šperky a hodinky z drahých kovů, ZZ za ně nemůže ručit         

 

          Tyto podmínky provozu přijetí pacienta vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2023 

 

 

          V Praze dne 1. 11. 2022 

 

           Kontakty:       Mgr. Kroupová Renata, vrchní sestra, tel. 266 010 251, 604 238 143  

                                  sesterna, tel. 266 010 177 

                                  E mail: kroupova.r@poliklinikaprosek.cz 

                                  Fax: 286 589 790                                                                  
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