
REHABILITAČNÍ SANATORIUM KARVINÁ

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV



Vážení klienti,
Lázně Darkov, a. s., dlouhodobě poskytují časnou léčebně rehabilitační péči, bezprostředně navazující na hospitalizaci a léčbu v lůžkových zdra-
votnických zařízeních. Odborný léčebný ústav (OLÚ) s počtem 111 lůžek je umístěn v nově zrekonstruované části budovy „A“ Rehabilitačního 
sanatoria Lázní Darkov, a. s. 

Smluvní vztah je uzavřen s VZP ČR (111), ČPZP (205), ZP MV (211), RBP (213) a OZP (207).
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ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV
Poskytuje následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči pacientům, u kterých byla stanovena základní diagnóza, došlo ke zvládnutí náhlé nemoci 
nebo náhlého zhoršení chronické nemoci a jejichž zdravotní stav je stabilizován. 

Dále musí být pacient schopen fyzicky i mentálně spolupracovat tak, aby léčebná rehabilitační péče byla efektivní.

CÍL TÉTO PÉČE
• Obnovení maximální funkční zdatnosti cestou restituce, 

substituce, kompenzace poruchy. 
• Poskytování tohoto druhu léčebné péče je možno realizovat 

z  vlastního sociálního prostředí nebo jako přímé přeložení 
z lůžkových oddělení  u  stavů:

• po CMP po odeznění akutního stadia nemoci,
• po traumatech, chirurgických výkonech a u stavů spojených 

s dlouhodobou imobilizací,
• s paretickými až plegickými poruchami hybnosti nejrůzněj-

ších etiologií,
• po odléčení akutního stavu po aloplastikách kloubů (TEP), 

osteosyntézách, popřípadě jiných ortopedických operacích 
velkých kloubů,

• po amputacích končetin,
• po spondylochirurgických výkonech,
• dekompenzovaných chronických s poruchou hybnosti.

POTŘEBNÉ DOKLADY/INFORMACE  
K NÁSTUPU DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ: 

• občanský průkaz, 
• průkaz zdravotní pojišťovny, případně průkaz ZTP/P, 
• rozhodnutí o  dočasné pracovní neschopnosti, pokud bylo 

vystaveno,
• průkaz diabetika s výsledky poslední kontroly, 
• průkaz pacienta léčeného Pelentanem nebo Warfarinem 

s posledními laboratorními výsledky,
• adresa Vašeho ošetřujícího lékaře, u kterého jste registrován.

VAŠE ZAVAZADLO
BY MĚLO TAKÉ OBSAHOVAT 

• pevnou obuv  k nácviku chůze a na cvičení, 
• cvičební úbor (trička, tepláky, kraťasy, mikiny, ostatní dle vlastního 

uvážení), 
• k rehabilitaci v bazénu budete potřebovat vhodné přiléhavé 

elastické plavky (není možné použít bermudy, kraťasy, koupací 
šortky, koupací kraťasy, trenýrkové plavky), 

• vycházkové oblečení, 
• toaletní potřeby,
• není nutno vozit ručníky a osušky.

VAŠE LÉKY A ZDRAVOTNÍ POTŘEBY
Na celou dobu pobytu si s sebou vezměte léky, které běžně užíváte 
(včetně rozpisu jejich dávkování), invalidní vozík či opěrné pomůcky 
(pokud používáte), dlouhou lžíci na obouvání, inkontinenční svorky, pe-
nilexy, urinály či sběrné sáčky na moč (pokud používáte).

Používáte-li inkontinenční pleny, vezměte si na celou délku pobytu do-
statečné množství, včetně fixačních kalhotek.
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NÁVRHOVÁ ČINNOST: 
Návrh na léčebně rehabilitační péči vystavuje buď lékař registrujícího 
poskytovatele na základě doporučení  ambulantního specialisty (neu-
rologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře), nebo ošetřující lékař při hospi-
talizaci.

U přijetí pacienta k léčebně rehabilitační péči z vlastního sociálního 
prostředí je nutno uvést, jak probíhala dosavadní (neúčinná) ambulant-
ní léčba, tzn. uvést podrobný popis dosavadního léčebného postupu 
včetně farmakoterapie, průběh rehabilitace (popis léčebných postupů) 
a zdůraznit nezbytnost jejího poskytnutí ústavní formou.

Následně revizní lékař potvrzuje „Návrh na léčebně rehabilitační péči“ 
v odborné léčebně.

Odborný léčebný ústav informuje klienta o termínu nástupu.  
Platnost návrhu a doba nástupu je stanovena dle typu kódu takto:
I.  Nástup na léčení do 10 kalendářních dnů od ukončení  
 hospitalizace (návrh vypisuje nemocnice).
II.  Nástup na léčení do 1 měsíce od vypsání návrhu (návrh  
 vypisuje nemocnice).
III.  Nástup na léčení do 3 měsíců od vypsání návrhu (návrh  
 vypisuje praktický lékař). 

Ve výjimečných případech, kdy nelze realizovat tzv. „přeložení z lůžka 
na lůžko“ (kapacitní důvody na straně ZZ, osobní důvody pacienta), 
může pacient na základě vystaveného návrhu za hospitalizace nastou-
pit léčení  do 10 kalendářních dnů od skončení hospitalizace.

Pacienta je nutno vybavit léčivými přípravky na celou dobu léčebného 
pobytu.

Doprovod pacienta je schvalován revizním lékařem ve výjimečně 
odůvodněných případech. V případě neschválení doprovodu pacienta 
revizním lékařem může klient využít zvýhodněné nabídky ubytování pro 
doprovod se slevou 50 % při pobytu delším jak 14 dní.

Oprávněně indikovaná doprava je zdravotní pojišťovnou hrazena ve 
výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, kte-
rý poskytuje tento druh zdravotní služby.

DALŠÍ SLUŽBY
V léčebně jsou dostupné i tyto další služby, které přispějí k Vašemu bez-
starostnému pobytu:
• pošta
• bankomat ČS
• prodejna zdravotnických potřeb INTER META
• samoobslužná prádelna 
• kadeřnictví, 
• kosmetické služby a pedikúra 
• knihovna 
• cukrárna, kavárna a bufet 
• kulturní akce, zájezdy 
• prodejní galerie



Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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DOPLATKY
 ZA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
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PŮJČOVNA
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ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB   
KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA

CUKRÁRNA A KAVÁRNA
KULTURA A ZÁJEZDY

MODERNÍ 
ROBOTICKÉ 

PŘÍSTROJE

PROFESIONÁLNÍ 
PÉČE
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
+420 596 372 266 · +420 596 372 332 · +420 739 686 690 · ZDRAVOTNICI@DARKOV.CZ

UBYTOVÁNÍ PŘISTÝLKA: 300 KČ/DEN
50% SLEVA PŘI POBYTU NAD 14 DNÍ

PLNÁ PENZE STANDARD: 315 KČ/DEN
PLNÁ PENZE NADSTANDARD: 545 KČ/DEN

RAUTOVÁ STRAVA: 690 KČ/DEN

DOPROVOD
PACIENTA — SAMOPLÁTCE

NUTNO NAHLÁSIT PŘEDEM  
V PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘI LÁZNÍ:

+420 596 372 334


