Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové
Bukovany 1, 262 72 Březnice
tel.: 318 695 261-2
fax: 318 695 263
e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz

www.lecebnabukovany.cz
Vážení rodiče,
Vaše dítě ….....................................................
bude dne …..................................................... nástup od 9 – 11 hod.,přijato k léčebnému pobytu.
Naše léčebna se nachází na rozhraní okresů Příbram a Písek, v krásném lesnatém prostředí, poblíž
Orlické přehrady. Spojení autem je po silnici č. 4 směrem od Prahy na Strakonice na 68 km této
silnici je odbočka vlevo do obce Chraštičky. Odtud je léčebna vzdálena ještě necelé 2km. V Březnici
je pouze dodávací pošta, která je vzdálena od naší léčebny cca 15km.

Dítě prosím vybavte:
věci, které budou mít děti s sebou, ve vlastním zájmu řádně označte celým jménem a číslem dle
věku pacientů – viz. níže (i zavazadlo a obuv). Nebude-li prádlo označeno, neručíme za jeho
případnou ztrátu nebo výměnu. Prádlo bude práno v ústavní prádelně.

Seznam věcí – prádlo na cca 10 dní (dle uvážení rodičů):
kalhoty nebo tepláky – 6ks, trička (mikiny) – 8ks, svetry – 3ks, spodní prádlo – 10ks, pyžamo nebo
noční košile – 2ks (u dětí, které se pomočují 4ks), plavky, holínky, pláštěnka, ponožky – 10párů,
punčochové kalhoty – 4ks, čepice, rukavice, šála, vhodná obuv na vycházky – 2 páry, obuv na
přezutí v budově – 1pár, bunda nebo kabát (podle ročního období), kapesníky – 8ks (nebo
papírové kapesníky), ručníky – 2ks, cvičební úbor do tělocvičny, pokrývka hlavy (v letním období
– klobouk,kšiltovka), sluneční brýle
hygienické potřeby: mýdlo, zubní pasta, šampon na vlasy, kartáček na zuby, hřeben, opalovací
krém s ochranným faktorem (v letním období)
Seznam všech věcí napište laskavě dvojmo a vložte do zavazadla.
Cenné věci (náušnice, prstýnky, elektronické hry, mobilní telefony) dítěti nedávejte.
Za jejich ztrátu nemůžeme převzít odpovědnost.

Číslování prádla dle věku pacientů:
Dívky od 6 do 10 let …......č. 0
Dívky od 10 do 18 let …....č. 6
Chlapci od 6 do 10 let …...č. 2
Chlapci od 10 do 18 let......č. 4
Předškolní děti …...............MŠ
Toto označení je třeba dodržet, bude našimi sestrami kontrolováno. V případě, že nebude prádlo
označeno, nezodpovídá sestra za jeho ztrátu.
Součástí léčby je u školních dětí i hra na „Zobcovou flétnu“, proto doporučujeme, aby Vaše dítě v
případě, že flétnu vlastní, ji mělo s sebou.
Pokud dítě nosí BRÝLE, dejte mu s sebou i jedny náhradní.
Na drobná vydání by mělo mít dítě asi 300 Kč (vstupné, výlety apod.). Po skončení pobytu

provedeme vyúčtování. Bohužel v blízkosti léčebny se nenachází bankomat a tak si prosím
vezměte s sebou hotovost. Nejbližší bankomaty najdete: Mirovice (cca 8km), Březnice (cca 12
km), Příbram (cca 18 km).

Školní vyučování
Během léčebného pobytu chodí děti do ústavní školy. Zajištěna je i výuka jazyků. Při nástupu
přivezte potvrzení školy o prospěchu a chování. Na konci pobytu dostane dítě potvrzení o školní
docházce. Nezapomeňte tašku, učebnice, sešity a psací potřeby.

Informace pro rodiče
Návštěvy jsou možné každou sobotu převzetí dětí je možné mezi 8 až 10 hodinou. Délka návštěvy
se domlouvá individuálně. Po předchozí telefonické dohodě s ošetřujícím lékařem nebo primářem
léčebny je možné návštěvu domluvit i v jiném termínu. Délka pobytu je individuální (4 až 8 týdnů)
a její přesné určení závisí především na zdravotním stavu dítěte. Přesné datum propuštění
domluvíte s ošetřujícím lékařem při nástupu. Pobyt začíná obědem a končí snídaní. V případě, že
dítě dodržuje nebo má určenou DIETU, prosíme o sdělení typu na tiskopisu „POTVRZENÍ
NÁSTUPU“.

Zprávy rodičům
Děti píší domů 1x týdně, pokud jsou vybaveny obálkami a známkami. Za malé děti, které
neumějí psát, podává zprávu zdravotní sestra nebo vychovatel. Proto je třeba, aby děti měly s
sebou dopisní papíry a známky. Malým dětem dejte korespondenční lístky se svou adresou.
Neznepokojujte se, napíše-li dítě, že se mu stýská. Je to přirozený projev a stýská se často i
dospělým. Děti si brzy zvyknou a jsou pak spokojené.
Máte-li nějaké sdělení či dotaz, napište je, prosím na níže uvedenou adresu nebo e-mail.
Při příjmu nám sdělte telefon domů, případně do zaměstnání, k příbuzným apod. (včetně
předčíslí). Pokud bychom měli pro Vás mimořádné naléhavé sdělení, zatelefonujeme na uvedené
číslo. Před nástupem si nechte od ošetřujícího lékaře vyplnit POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM
STAVU (tiskopis přikládáme). PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, které je rovněž přiloženo,
vyplňujete Vy sami, lékař ani hygienická stanice je nepotvrzují.

Autobusové spojení
Příbram – Mirovice z autobusového nádraží Příbram.

Dítě předáváme pouze rodičům!!
Jinak musíte zajistit ověřenou plnou moc.
Propustky nevystavujeme, pouze potvrzujeme.
Prosíme oznamte nám, zda dítě ve stanovený den nastoupí. Nemůže-li ze závažných
důvodů přijet, pokusíme se zajistit místo v jiném termínu.
Věříme, že se u nás bude Vašemu dítěte líbit.
S pozdravem

Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové
Bukovany 1, 262 72
tel.: 318 695 261-2
e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz

