Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25689371, DIČ: CZ25689371

POKYNY PRO RODIČE – děti bez doprovodu
Olivova dětská léčebna je odborné zařízení, poskytující péči dětem od 1 do 18ti let dle indikačního
seznamu schváleného zdravotní pojišťovnou. Rozsah služeb v léčebně je stanoven vnitřním řádem a
charakter služeb je odlišný od lázeňské péče.

Doklady k přijetí:
- průkaz totožnosti zákonného zástupce
- fotokopie průkazu zdravotní pojišťovny (platná kartička ZP)
- vyplněný dotazník (nemusí být od lékaře)
- vyplněný dotazník pro školu (pouze ve školním roce)
- školní potřeby a učebnice (pouze ve školním roce)
- pokud dítě do zařízení nepředává zákonný zástupce, ale jiná osoba, je nutné doložit písemné
prohlášení zákonného zástupce, že s tímto souhlasí (bez úředního ověření)

Mobilní telefony, notebooky, tablety - pokud se rozhodnete ponechat dítěti uvedené přístroje,
budou uschovány v sesterně příslušného oddělení. Děti mají možnost telefonovat 2x týdně, zpravidla
v úterý a pátek od 18.00 do 19.00 hodin. Za přístroje v době úschovy nese zodpovědnost léčebna.
Seznam věcí a oblečení - doporučujeme, aby si děti na pobyt přivezly pouze předměty a oblečení
uvedené v seznamu zasílaným před nástupem rodičům. Za značkové oblečení, drahé věci, případně
finanční hotovost, která nebude předána při příjmu, nenese léčebna odpovědnost.
Propustka zaměstnavateli - léčebna může potvrdit zákonnému zástupci v den nástupu /odjezdu
dítěte z léčebny.
Onemocnění dítěte - při onemocnění dítěte či jiných závažných problémech Vás bude neprodleně
telefonicky informovat ošetřující lékař.
Léky - pravidelně užívané léky dítětem je nutné vzít s sebou na celou dobu pobytu. Léčebna nemá
oprávnění vystavovat recepty. Léky budou v originálním balení, včetně návodů a důvodů užívání.
V případě, že si dítě doveze připravované masti v lékárně, musí být na krabičce uvedeno jejich složení.
Návštěvy dětí - jsou možné každou neděli od 9 do 17 hodin (kromě první neděle po nástupu).
Návštěvu telefonicky potvrďte na telefonním čísle příslušného oddělení nebo na tel. 323 619 161.
Kapesné pro děti - plánované výlety dětí, vstupy, jízdné apod. v rámci volnočasových aktivit.
doporučujeme kapesné ve výši 500 Kč. Výdaje dítěte se pravidelně evidují a při propouštění Vám bude
předloženo vyúčtování.
Školní výuka - u příjmu nás informujte o případných problémech vašeho dítěte při zvládání učiva.
Zajistíme individuální přístup a výuku dle jeho potřeb. Dětem od 3 let je zajištěna MŠ při dětské
léčebně.

1

Olivova dětská léčebna, o.p.s.
Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25689371, DIČ: CZ25689371

Přerušení a odjezdy dětí v průběhu pobytu - vzhledem k efektivnosti léčby nepolujeme odjezdy a
předčasné ukončení pobytu. Výjimečné opuštění nebo ukončení pobytu v ODL je možné pouze ze
závažných důvodů (rodinné, osobní) a to se souhlasem primáře nebo ředitele léčebny.
Poškozování majetku a zařízení léčebny - dojde-li ze strany Vašeho dítěte k prokázanému úmyslnému
poškození majetku léčebny, budeme požadovat úhradu za vzniklé škody či náklady spojené s opravou.
Při porušení vnitřních předpisů ODL zvlášť hrubým způsobem či nevhodným chováním, může být pobyt
ze strany ODL okamžitě ukončen.

Přijímací kancelář:
Tel: + 420 323 619 103 (105)
Mob.: +420 736 754 332
E-mail: prijem@olivovna.cz

Kontaktní telefonní čísla:
Recepce:
+420 323 619 111
Oddělení I:
+420 323 619 161
Oddělení C:
+420 323 619 118
Oddělení D:
+420 323 619 121

Dopravní spojení do Olivovy dětské léčebny:
Autobusem:
ze stanice metra HÁJE
autobusy číslo 381, 382, 383, 387
výstupní stanice: Říčany - Rychta
Vlakem:
ze stanice Praha hlavní nádraží – směr Benešov u Prahy, výstupní stanice Říčany
Výstupní stanice autobusu MHD – Říčany Rychta
Autem
Dálnice D1 - exit Říčany
Dálnice D11 - exit Český Brod
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