Léčebna zrakových vad, Sladkovského 840, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
povolává:.............................................................. na léčení
13.00
16.00
s nástupem dne....................................v době od..............hodin do...........................hodin
8.00
11.00
konec léčení.........................................v době od..............hodin do...........................hodin
Velká návštěva: .................odpoledne..................odpoledne
Všechny věci dítěte je nutné označit číslem...........................................................................
V případě, že nemůže dítě z vážných důvodů ve stanoveném termínu nastoupit, oznamte nám to
obratem, abychom mohli povolat náhradu.
Před nástupem si, prosím, zařiďte ošetření chrupu dítěte u Vašeho zubního lékaře.
Bylo by vhodné zajistit termín u očního lékaře dítěte co nejdříve po ukončení léčby.
Vezměte dětem pokud možno náhradní brýle!!!
Kapesné 300 Kč (na vstupné ZOO, divadlo apod….) předáte při příjmu dítěte sestře, která vede
vyúčtování. Dětem peníze nedávejte!
Vzhledem k tomu, že se v poslední době stále častěji objevují vši u dětí, prosíme o důkladnou
kontrolu!!!
Léčení, školní výuka i ubytování je v jedné budově.
Léčení probíhá souběžně s vyučováním pod vedením odborného lékaře a odborných sester, v MŠ a
ZŠ se o děti starají učitelé se speciálním pedagogickým vzděláním.
MŠ - dejte dětem s sebou pastelky, omalovánky, fixy.
ZŠ - na školní vyučování dítě potřebuje všechny učebnice a pomůcky,fixy, pastelky, omalovánky.
1. a 5. ročník - vyučuje se všem hlavním předmětům včetně tří hodin cizího jazyka (angličtina,
němčina). Aby se žák po návratu z léčení plynule zapojil do školní práce, informujte se o učivu u
učitelů na kmenové škole. Učíme z učebnic, které si žák přiveze a individuálně se věnujeme žákům,
kteří tuto péči potřebují.
Prohlášení rodičů a Dotazník - vyplňte a zašlete do týdne na naši adresu.
Ostatní vyplněné dokumenty přivezte v den nástupu.
Bezinfekčnost podepíší rodiče sami, zodpovídají za přesnost údajů o infekčním onemocnění v okolí.
Toto podepíší v den nástupu.
Vážení rodiče,
svěřujete nám do péče Vaše dítě a my se budeme snažit, aby se mu u nás co nejvíce líbilo.
K oboustranné spokojenosti je velmi nutné dodržovat určitá pravidla. Léčba i internátní pobyt
dítěte jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou dítěte, která má s léčebnou smluvní podmínky,
které musíme všichni respektovat! Proto jsme museli přistoupit ke změnám návštěv:

1) Zůstává povinná tzv. „velká návštěva“, která bývá obvykle v polovině turnusu
odjezd v pátek od 13. hodin -17.00 hodin, návrat v neděli od 13.00 hodin-16.00
hodin.
2) Mimo budovu si můžete své dítě vzít každou sobotu od 14,30 hodin, návrat do 17.00
hodin.
3) Každou neděli od 8.30 hodin-návrat do 16.00 hodin nebo od 13.00 hodin-návrat do
16.00 hodin.
4) Každý může 1x za turnus požádat o mimořádnou návštěvu (svatba apod.).
5) Návštěvy 2)3)4) nám nahlaste, prosím, při nástupu do léčebny, případné změny, kvůli
nahlášení stravy, nejpozději každý týden do středy !
Při návštěvách můžete dítěti přinést (možno též poslat poštou v balíčku) malé množství
sladkostí-sušenky,bonbony, džusy -do obsahu 250 ml, nikoliv nápoje v plastových lahvích!,
jídlo dětem v žádném případě nedávejte (nařízení hygienika)! –pokračování na 2.straně

Při návštěvách probíhá výměna špinavého prádla za čisté, v akutních případech prádlo
vypereme v léčebně.

Nevyžadujte, prosím, mimořádné návštěvy nad rámec!
Telefonovat můžete Vašemu dítěti denně (na pevnou linku po nahlášení hesla).
Děti mohou mít s sebou mobilní telefon.
Děti MŠ 16.15-17.00 hodin.
Děti ZŠ 17.00-17.30 hodin.
Na stav svého dítěte se můžete po nahlášení hesla sestře, zeptat každý všední den dopoledne.
Při telefonování na pevnou linku buďte, prosím, trpěliví. Pokud jedno dítě volá, zní vyzváněcí tón, ale
linka je obsazena. V zájmu uspokojení všech dětí volejte na pevnou linku pouze ve stanovenou dobu a
krátce!!!
Reakce dětí na telefonování s blízkými jsou různé…některé dítě se při telefonování rozpláče, protože se
mu stýská, je to přirozený jev.
Pokud Vás cokoliv znepokojí, telefonicky se s námi spojte!
Poučte, prosím, svoje dítě, aby nefotilo ani nenatáčelo své kamarády na mobil v nevhodnou dobu
(převlékání, WC…) Za obsah v telefonu neručíme!!!
!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Po dobu léčení musí být Vaše dítě pojištěno stále u stejné zdravotní pojišťovny, která potvrdila
přihlášku na léčení. !!!!
Pokud má Vaše dítě v prvních nebo posledních třech dnech v turnuse domluvenou kontrolu či
návštěvu lékaře, musí nastoupit až po lékařském vyšetření popřípadě ukončit turnus před
vyšetřením. Pokud jsou v tyto 3 dny propustky na jiné zdravotnické pracoviště, pojišťovna tyto 3
dny nehradí. Pokud se toto týká Vašeho dítěte, oznamte nám, prosím, včas pozdější nástup!
Pro ubytovaný doprovod v DĚTSKÉM CENTRU: NEJDŘÍVE SE JDĚTE UBYTOVAT-LZE JIŽ
OD 10.00 HODIN!!!
Kolektiv LZV

