Vážené kolegyně, kolegové, klienti,

rádi bychom Vás informovali o změnách, které pro nás vyplývají z novely zákona
č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to č. 369/2011 Sb., § 33.
Touto vyhláškou se mění podmínky poskytování léčebně-rehabilitační péče v odborných
léčebných léčebnách. Z vyhlášky vyplývá nutnost schválení léčebného pobytu revizním
lékařem pojišťovny.
Podle metodiky VZP Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně vystavuje buď praktický lékař
zpravidla na základě doporučení ambulantního lékaře specialisty (obvykle odbornosti NEU,
ORT, RHB) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.
Pacienti pro tento typ péče musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při
poskytování léčebně rehabilitační péče a tak umožnit realizaci efektivní rehabilitace.
Pacienti jsou pro tento typ péče přijímáni zpravidla jako překlad z lůžkových oddělení nemocnic
s cílem pokračovat v restituci, substituci či kompenzaci poruchy či ztráty funkce ve stadiu
stabilizace choroby převážně s těmito diagnózami:
a) stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci
b) stavy po traumatech (polytraumatech), chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou
imobilizací
c) paretické až plegické poruchy hybnosti nejrůznějších etiologií
d) stavy po odléčení akutního stavu po aloplastikách kloubů (TEP), osteosyntézách (především
pro zlomeninu krčku femuru či pro pertrochanterickou zlomeninu) popř. jiných ortopedických
operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci
e) stavy po spondylochirurgických výkonech.
Hospitalizace pacientů, kteří budou indikováni z vlastního sociálního prostředí, je možná na návh
léčebně rehabilitační péče vystavený praktickým lékařem, zpravidla s přiloženým zdůvodněním
nutnosti realizace pobytu v OLÚ ze strany specialisty, obvykle odbornosti RHB, NEU nebo
ORT. Z návrhu a z dokumentace při přijetí na lůžko musí být zřejmé, jak probíhala dosavadní
neúčinná ambulantní léčba (podrobný popis dosavadního léčebného postupu včetně
farmakoterapie, průběhu rehabilitace, resp. popis jiných použitých
Odkaz s formulářem Návrh léčebně rehabilitační péče v OLÚ níže
http://www.olupaseka.cz/cz/el-formulare/

Navrhující lékaře bychom chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku soběstačnosti
pacientů, kteří žádají o rehabilitační léčbu. Tento dotazník je k dispozici v elektronické podobě
pod odkazem elektron. formuláře.
Bohužel návrhy na léčbně rehabilitační léčbu jsou často vyplněny velmi stručně a původně
přiložené zprávy zůstavají na pojišťovnách a k nám se nedostávají. Nám pak zcela chybí zásadní
informace. Prosím ( v zájmu našich společných pacientů) o poskytnutí kopií zpráv ( souhrn dg.,
farmakoterapie, apod).

Dotazy na rehabilitační ambulanci na tel 585 007 901.

