Informace pacientům, kteří nastupují do OLÚ Paseka
Následující informace jsou určeny pacientům, kteří již obdrželi pozvánku k nástupu na léčení do
Odborného léčebného ústavu Paseka, p.o. (dále OLÚ)

Zemská plicní léčebna Paseka jako předchůdkyně OLÚ Paseka byla založena v roce 1915, přesně, kdy
přijala první nemocné tuberkulózou. Její vznik odstartoval císařský výnos z roku 1902, na základě něhož
došlo k posouzení nejvýhodnějších klimatických podmínek pro výstavbu plicní léčebny. Byl vybrán
jihozápadní svah Moravského Jeseníku u obce Paseka. V průběhu několika desetiletí docházelo k
přestavbám a modernizaci ústavu, byly realizovány významné stavební a technologické změny.
Nyní je Odborný léčebný ústav Paseka příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.
Odborný léčebný ústav v Pasece poskytuje lůžkovou zdravotní péči na odděleních PNE - pneumologie a
ftizeologie (TRN), LNP – léčebna následné péče (LDN), rehabilitace (RHB), sociální hospitalizace (SH)
a ošetřovatelská lůžka. Dále poskytuje ambulantní zdravotní péči (plicní, chirurgická, rehabilitační,
neurologická a praktického lékaře). Komplementární služby zajišťuje laboratoř v OLÚ Paseka a PK
Uničov. Jedná se o laboratoř biochemickou a hematologickou. Další z poskytovaných služeb je RTG
zařízení.
Naše zdravotnické zařízení má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotnických služeb se všemi
zdravotními pojišťovnami.
Odborný léčebný ústav Paseka je plně akreditované zařízení s certifikátem platným do 16.5.2016
uděleným Spojenou akreditační komisí o.p.s..

Přijíždíte-li do Paseky autem či autobusem, po Vaší cestě jsou rozmístěny ze všech příjezdových stran
ukazatele, které Vás dovedou do OLÚ.
Vzhledem ke skutečnosti, že OLÚ je zařízení s třemi léčebnými pavilóny vzájemně propojenými,
předkládáme Vám několik základních informací:
 Přímo na vrátnici léčebny lze získat základní potřebné informace.
 V léčebně jsou ukazatele s údaji o směru cesty ke všem pavilónům a pracovištím. Každá budova
či objekt nese označení velkým písmenem abecedy. Upozorňujeme, že parkování přímo v areálu a
na hlídaném parkovišti u vrátnice je zpoplatněno (Ceníky služeb).
 Při nástupu k lůžkové léčbě se ohlaste na Centrálním příjmu (objekt I) u administrativního
pracovníka, který si od Vás převezme doklady, uvedené v pozvánce, tj.:
 průkaz pojištěnce
 občanský průkaz
1

 průkaz TP, ZTP a ZTP/P (pokud jste držitelem)
 provedené RTG snímky, EKG záznam (pokud je máte a nejsou starší 6 měsíců)
 propouštěcí zprávu ze zdravotnického zařízení pokud léčení v OLÚ předcházela hospitalizace
v jiném zařízení, eventuálně zprávu od praktického lékaře či jiného specialisty
 Pokud musíte dodržovat dietu, je nutné předložit písemné doporučení a doložení Vašeho
ošetřujícího lékaře (internisty nebo praktického lékaře), že jste v trvalé léčbě, vyžadující dietu
popsaného typu. Toto se netýká diabetiků.
 Potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že jste po stránce zdravotní schopen/na ? intenzivní léčebné
rehabilitace. Bez tohoto potvrzení Vás nelze k léčbě na RHB přijmout (u nemocných se závažným
interním či jiným onemocněním je nutné vyjádření internisty či odpovídajícího odborníka (nebo
praktického lékaře),
 „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN)", pokud Vám bylo vystaveno. Jestliže
DPN nemáte, vystavíme Vám tento doklad v odůvodněném případě na oddělení.

Pokud přijedete jako zákonný zástupce/doprovod pacienta k pobytu, hlásíte se na Centrálním příjmu u
administrativního pracovníka a předkládáte tyto doklady
 průkaz pojištěnce
 občanský průkaz (zákonný zástupce/opatrovník)
 průkaz TP, ZTP a ZTP/P (pokud vlastníte)
 právoplatný rozsudek o pověření opatrovníkem/zákonným zástupcem

Doporučené osobní věci, které vzít s sebou:
 civilní oblečení, sportovní oblečení k cvičení
 dle zdravotního stavu a případných kontraindikací, plavky (týká se RHB)
 koupací čepice ( možno zakoupit zde – týká se RHB)
 vhodnou obuv
 ručníky, osušky dle potřeby
 pyžamo
 toaletní potřeby ( + toaletní papír)
 při nástupu k léčbě je nutné, aby jste byl/a vybaven/a vlastními léky v originálním balení (ne pouhá
„platíčka" nebo lékovky) na celé tři kalendářní dny. Formu podávání všech léků Vám určí lékař při
příjmu. Při propuštění budete zpětně vybaven/a léky na celé tři kalendářní dny dopředu. Pokud si na
léčebný pobyt přivezete svá celá originální balení, která nebudou využita, vrátíme Vám je při
propuštění zpět.
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 Po administrativním příjmu si vás převezme všeobecná sestra příslušného oddělení, kde budete
hospitalizováni. Odvede popřípadě odveze Vás na oddělení, kde budete léčeni. Následuje příjem
všeobecnou sestrou a ošetřujícím lékařem. Poté budete ubytováni, seznámeni s oddělením a jeho
provozem, s Domácím řádem a s Právy pacientů. Všeobecná sestra Vám též sdělí nezbytné
informace a zodpoví případné dotazy.

! Prosíme, respektujte zákaz kouření a užívání všech drog, včetně alkoholu, v celém areálu léčebny!

Přejeme Vám příjemný pobyt

V Pasece, 1. 9. 2014

MUDr. Zdenka Polzerová, MBA
ředitelka

Zpracovala: Mgr. Kamila Gottwaldová – manažerka kvality
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