Vážení pacienti, klienti, příbuzní a známí našich pacientů,

jak jistě víte, naše společnost Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. koupila k 1.10.2019 závod
původní Nemocnice sv. Alžběty, s.r.o., který byl v úpadku.
Od té doby se zásadně snažíme o zlepšení péče o Vás a Vaše blízké.
Podařilo se nám zajistit pro Vás a Vaše blízké špičkovou lékařskou péči, snažíme se zvyšovat
kvalitu ošetřovatelské péče a začínáme rozšiřovat psychologickou a duchovní podporu.
Budova, ve které provozujeme naši činnost, je z hlediska polohy, svého charakteru a vnějšího
prostředí vč. vnitřní a vnější zahrady výjimečná. Nicméně vnitřní vybavení potřebuje řadu změn tak,
abychom kromě výše uvedené péče založené na odbornosti a lidských vztazích personálu k Vám a
Vašim blízkým byli schopni poskytnout i co nejpříjemnější prostředí.
Ještě před převzetím jsme zajistili nové polohovací postele s antidekubitními
matracemi, postupně doplňujeme TV, lednice a v tomto měsíci jsme zavedli WiFi. Nyní plánujeme
rekonstrukci sociálního zázemí 3A a 3B, vstupu a vnitřní zahrady.
Z uvedených důvodů jsme nuceni od 1. srpna změnit strukturu plateb za pobyt našich pacientů
tak, aby lépe reflektovaly určitou výjimečnost budovy, ale zároveň i kvalitu pokojů a jejich vybavení.

CENÍK PLATNÝ OD 1.8.2020
POKOJ V ODDĚLENÍ 1 A 2
Pokoj standard **
mj.
TV, lednice
Cena za den:

3 lůžkový

Pokoj standard **
mj.
TV, lednice
Cena za den:

2 lůžkový

300.- Kč

350.- Kč

Pokoj standard ***
mj.
vlastní sociální zařízení
TV, lednice
výběr z celodenního menu
Cena za den:

2 lůžkový

Pokoj standard ***
mj.
vlastní sociální zařízení
TV, lednice
výběr z celodenního menu
Cena za den:

1 lůžkový

650.- Kč

850.- Kč

POKOJ V ODDĚLENÍ 3A A 3B
Pokoj standard
Cena za den:

5 lůžkový

Pokoj standard *
mj.
lednice
Cena za den:

3 lůžkový

Pokoj standard *
mj.
lednice
Cena za den:

2 lůžkový

0.- Kč

200.- Kč

250.- Kč

Kromě výše uvedeného jsme schopni poskytovat zdravotní péči, která není hrazena
z veřejného zdravotního pojištění.
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