Nemocnice Sušice poskytuje pro své pacienty možnost ubytování na nadstandardně
zařízeném pokoji. Tento pokoj je zřízen na chirurgickém oddělení, na ostatních
odděleních ho lze poskytnout podle potřeby. Nabídku nadstandardního ubytování
chápe nemocnice jako jednu z mnoha poskytovaných služeb našim pacientům pro
zlepšení pohodlí při hospitalizaci. Poskytovanou zdravotní péči mají všichni pacienti
ze zákona garantovanou stejnou. Umístění pacienta na zmíněném pokoji je možné
pouze s ohledem na jeho zdravotní stav. Při pobytu je pacient povinen dodržovat
doporučený léčebný režim a Vnitřní a Provozní řád Nemocnice Sušice.
Pacient hradí pouze nadstandardní hotelovou službu. Strava a další nezbytný servis
související s hospitalizací jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
Nadstandardní pokoj je vybaven samostatným sociálním zařízením, ledničkou,
televizorem s dálkovým ovládáním, šatní skříní a skříní na osobní věci, komunikačním
zařízením pro komunikaci s ošetřovatelským personálem a dalším vybavením.
Při hospitalizaci nemocného dítěte do 6ti let věku včetně jsou náklady na pobyt
jeho doprovodu (tj.strava a další náklady související s pobytem v nemocnici) ve
zdravotnickém zařízení lůžkové péče službou hrazenou z veřejného zdravotního
pojištění. Pokud doprovod požaduje ubytování s dítětem na nadstandardním pokoji,
bude postupováno podle všeobecných zásad pro tuto nadstandardní službu.
Pobyt doprovodu pacienta staršího 6ti let je službou hrazenou z veřejného zdravotního
pojištění jen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

NADSTANDARDNÍ POKOJ

Cena v Kč

Umístění na pokoji s nadstandardním vybavením (1 den)

500

Pobyt doprovodu dítěte nad 6let na pokoji se standard.vybavením (1 den)

300

Sleva pro zaměstnance s min.pracovním úvazkem 0,5

100%

Sleva pro nejbližší rodinné příslušníky (manžel, manželka, děti)

50%

Zájemci o výše uvedenou nadstandardní službu mohou informovat personál již v době
při objednání k hospitalizaci (k operaci, apod.) nebo v den přijetí (na chirurgické či jiné
příslušné ambulanci).
Nemocnice Sušice si vyhrazuje právo, že v případě naléhavé nutnosti obsazení
nadstandardního pokoje dalším pacientem, bude následný pobyt probíhat v režimu
standardního pokoje bez požadované úhrady.
Bližší informace obdržíte na tel. 376 530 203 (chirurg. oddělení) a 229 (chirurgická
ambulance).

