Co vám hradí zdravotní pojišťovna?
Vaše pojišťovna za vás hradí léčení, stravu a ubytování ve sjednaném rozsahu
služeb. Vzhledem k tomu, že naše lázně poskytují služby nad rámec sjednaný
se zdravotními pojišťovnami, máme stanoven ceník příplatků za ubytování.
Příplatky se hradí při příjezdu na recepci.

CENÍK PŘÍPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ
Pavilon

Jubilejní

Hlavní sezóna
1. 4. – 31. 10.

Vedlejší sezóna
1. 1. – 31. 3., 1. 11. – 31. 12.

dvoulůžkový pokoj

dvoulůžkový pokoj

osoba / noc

osoba / noc

200 Kč

150 Kč

Časná rehabilitace
po operacích s použitím
umělé kloubní náhrady

Ceny jsou uvedeny za 1 osobu a noc včetně DPH. Změna cen a služeb v průběhu roku vyhrazena.

Informujte se na léčbu v našich lázních!
Pro rezervaci termínu pro přímý
překlad po ortopedických
operacích – kloubních náhradách
(TEP) indikace VII/99

Pro rezervaci termínu pro
následnou lázeňskou rehabilitaci
indikace VII/10

+420 775 609 313

+420 466 860 134

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Masarykovo nám. 6
533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: 466 860 860

www.llb.cz

Rozhodli jste se podstoupit operaci, při které vám bude voperována
umělá kloubní náhrada (TEP – totální endoprotéza)?
Zde vám poradíme jak postupovat.

Překlad z lůžka na lůžko

Následná rehabilitační péče

časná lázeňská pooperační péče
(indikace VII/99)

s nástupem do 3 měsíců po operaci
(indikace VII/10)

pobyt na 28 nocí

pobyt na 28 nocí

1. Jakmile vám bude znám termín operace, zarezervujte si termín nástupu
do Léčebných lázní Bohdaneč (tel. 775 609 313), který je většinou
od 7. do 10. dne po operaci.
2. Ještě před nástupem do nemocnice požádejte svého operatéra
o umožnění pooperačního přímého překladu do lázní.
3. V dohodnutém termínu budete převezen sanitkou do našich lázní
a ubytován na pooperačním oddělení v pavilonu Jubilejní ve
dvoulůžkových pokojích.

Vaše zdraví na dosah

1. Navštivte svého praktického lékaře s propouštěcí zprávou z nemocnice
včetně doporučení k lázeňské léčbě a požádejte ho o vypsání návrhu
na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči do Léčebných lázní
Bohdaneč.
2. Návrh bude po schválení revizním lékařem vaší pojišťovny zaslán na naše
rezervační oddělení, které vám zašle informační dopis s podrobnostmi
k nástupu.
3. Doporučujeme rezervovat váš pobyt v Léčebných lázních Bohdaneč
s předstihem. Rezervační poplatek činí 1 000 Kč a je nevratný.

