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Letní léčebně-rehabilitační pobyty 2021 

Vážení rodiče  ( zákonní zástupci), 

dovolujeme si Vás i v letošním roce informovat o léčebně-rehabilitačních pobytech  v době  letních prázdnin 

v naší nemocnici. Přijímáme děti s enurézou( pomočování ), encoprézou (pokakávání) ,  ale i děti úzkostné, obtížně 

adaptabilní v kolektivu, děti s psychosomatickými obtížemi nebo hyperaktivní děti s únosnými poruchami chování. O 

prázdninách  nepřijímáme děti se středním a těžkým mentálním opožděním a děti závažně agresivní, těm nabízíme 

léčení ve školním roce. Zařízení DPN je k nahlédnutí na webových stránkách http://dpn-velkabites.cz. 

V letošním roce budou realizovány opět  dva turnusy:  

Červenec:   od  1.7. ( 2.7. )  do 30. 7. 2021      Srpen :        od 2.8. ( 3.8. ) do 31. 8. 2021 

Příjmy  jsou rozloženy do dvou dnů, s dítětem se dostaví zákonní zástupci  dle předvolání s datem a hodinou 

nástupu.  Z terapeutických důvodů je žádoucí, aby děti absolvovaly celý pobyt.Děti budou ubytovány ve 

třílůžkových pokojích s vlastní uzamykatelnou skříní, nočním i psacím stolkem. V areálu nemocnice jsou hřiště, 

tělocvična, krytý bazén, herny, keramická dílna, posilovna, cvičná kuchyňka, kulečník, ruské kuželky, stolní tenis. 

Pro děti jsou kromě vycházek a soutěží připraveny 2 půldenní autobusové výlety a kulturní akce. 
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Léčebný pobyt je hrazen zdravotními pojišťovnami. Na rekreační, zábavnou a kulturní část (vstupné, doprava, 

odměny za soutěže, aj.), která zdravotními pojišťovnami hrazena není, budou zákonní zástupci v tomto roce v den 

příjmu přispívat na dítě a turnus částkou  1 200,- Kč (neposílat složenkou). 

Doporučení na  léčebně-rehabilitační pobyt zasílá na naši adresu dětský psychiatr Není li dítě v péči psychiatra, 

může doporučení vydat  nefrolog nebo dětský lékař, u něhož je dítě registrováno., případně může být dítě 

doporučeno naší ambulancí při DPN Velká Bíteši. Nejdéle 2 týdny před nástupem musí dítě absolvovat  odběr krve 

a moči  ( JT, KO, moč + sed, u enuretiků moč na bakteriologii) u obvodního dětského lékaře, výsledky 

přinesou zákonní zástupci v den nástupu. Žádosti o léčebně-rehabilitační pobyt přijímáme  na výše uvedenou 

adresu DPN. Akceptovány a uspokojeny budou žádosti do naplnění kvóty pacientů podle pořadí došlých 

žádostí. Pokud žádost o pobyt nebude odmítnuta, rodiče dítěte přímo obdrží předvolání k pobytu nejméně 

tři týdny před datem nástupu se seznamem doporučených věcí, kterými je nutno dítě vybavit a dalšími 

potřebnými informacemi. 

Vzhledem ke krásnému okolí Velké Bíteše (Vysočina) a blízkosti lesa je zde možnost vycházek a výletů téměř 

srovnatelná s pobytem v běžném rekreačním táboře. 

V případě zájmu nabízíme zákonným zástupcům i dětem před přijetím návštěvu nemocnice. V tomto 

případě je třeba termín předem domluvit na níže uvedeném telefonním čísle. Rádi Vám budeme k dispozici i 

pro Vaše dotazy. 

Informace na telefonním čísle:   736 679 088 

Ve Velké Bíteši  23.3.2021                                              MUDr. Eduard Rodák – ředitel DPN   

 

 


