
HISTORICKÝ 
ÚVOD
V roce 1905 byla v Žamberku zakoupena pozů-
stalost po žamberském rodákovi prof. dr. Alber-
tovi (několik budov a rozsáhlý park se vzácnými 
dřevinami) a areál po něm nazván Albertinum.

Ve svých začátcích spočívala léčba nemocných 
s tuberkulózou v sanatoriích na dietním režimu, 
klidu, pobytu na čerstvém vzduchu, a  svou roli sehrávala i  izolace 
nemocného. Zde jsou kořeny naší dnešní péče o dlouhodobě nemoc-
né (ergoterapie, fyzioterapie, psychoterapie, resocializace a  další). 
V dalších letech došlo na operativní řešení plicních nemocí. Postup-
ně byly chirurgické zákroky doplňovány podáváním nových léků. 
Pobyt v ústavu byl díky moderní terapii postupně zkracován a jeho 
zaměření se mění na diagnostiku a léčbu všech plicních onemocnění 
a jen menší část nemocných s tuberkulózou plic jsou dnes na izolaci 
v samostatné budově.
Uvolněná lůžka tak mohou být poskytnuta pro léčebnu dlouhodo-
bě nemocných. Zde se zdravotnický personál věnuje ošetřovatelské 
a  rehabilitační péči seniorů a dlouhodobě nemocných s  interními, 
neurologickými či poúrazovými stavy. Původní pavilon Albertovy 
vily mohl být využit pro psychicky nemocné. Na tomto pavilonu se 
odborný personál věnuje všem akutním i chronickým psychickým 
onemocněním.

Odborný léčebný ústav Al-
bertinum v  Žamberku je 
tedy ústav s  dlouholetou 
tradicí lůžkové zdravotní 
péče, převážně pro dospělé 
(výjimku tvoří alergologie 
a  logopedie pro děti). Je 
příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje a  při-
jímá pacienty z  celé České 

republiky. Ústav je umístěn bezprostředně ve městě, je tedy dobře 
dostupný i  pro ambulantní péči. 
Výhodná je rovněž odborná spo-
lupráce s  blízkými Nemocnice-
mi Pardubického kraje, zejména 
v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích, 
dale v  Rychnově nad Kněžnou, 
ve Fakultní nemocnici v  Hradci 
Králové a  dalšími zdravotnický-
mi zařízeními v České republice.

ZÁKLADNÍ 
INFORMACE
Podle zákona o zdravotních službách má každý pacient právo zvo-
lit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, 
které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické za-
řízení. Znamená to, že si můžete vybrat další péči navrženou Vaším 
dosavadním ošetřujícím lékařem (v  nemocnici nebo v  ambulanci) 
podle vlastní úvahy a zvolit si tak svobodně naše zdravotnické zaří-
zení. K tomu, abyste o nás věděli vše, slouží tento leták.

Vás, kteří už k nám přicházíte na léčení, srdečně vítáme. Lékaři, zdra-
votní sestry a ostatní personál ústavu se budou snažit o dosažení co 
nejlepších výsledků v  léčbě Vaší nemoci. Budou usilovat o  to, aby 
prostředí ústavu vytvářelo pro Váš pobyt co nejlepší klid, pohodu 
a spokojenost. Přejí si, abyste opouštěli ústav v dobrém zdravotním 
stavu a s hezkou vzpomínkou na Albertinum v Žamberku. 

Areál odborného léčebného ústavu se nachází v přírodním lesopar-
ku založeném na počátku 20. stol. nad údolím Divoké Orlice v kli-
dové zóně města Žamberk. Poskytuje dostatek odpočinkových míst 
s možnými celoročními procházkami v dotyku s přírodou.

K  přijetí je nut-
né vzít s  sebou: 
občanský průkaz 
a  kartu zdravotní 
pojišťovny, kon-
takty na rodinu 
či blízké, osobní 
věci, pyžamo/noč-
ní košili, přezůvky, 
toaletní potřeby, 
ručník, léky, které 
pacient užívá, pra-
covní neschopnost 

(je-li přiznána), brýle, naslouchátko, apod. Dále doporučujem vzít 
s sebou oblečení určené k rehabilitaci, oblečení a obutí na venkovní 
procházky, oblíbenou knížku, křížovky, psací potřeby, mobilní te-
lefon s  nabíječkou, menší � nanční obnos, inkontinenční pomůcky 
(pokud jsou třeba).

Výjimku tvoří psychiatrické oddělení, kde je seznam věcí upraven 
s ohledem na režim oddělení. 
Více informací ve vnitřních řádech jednotlivých oddělení, které na-
leznete na www.albertinum-olu.cz

PLICNÍ
ODDĚLENÍ
Plicní oddělení (pneumologie a � izeologie) se nachází ve dvou bu-
dovách. Hlavní budovou je Honlův dům, který je členěn na několik 
oddělení vyjma druhého poschodí, kde je dvacet so-ciálních poby-
tových lůžek. Druhou budovou je Malínský, vyčle-něný pro lůžka 
nemocných s tuberkulózou.

Plicní oddělení se zabývá komplexní diagnostikou a  léčbou všech 
onemocnění dýchacího traktu. Úzce spolupracuje s okolními praco-
višti: Orlickoústeckou, Rychnovskou, Pardubickou a Chrudimskou 
nemocnicí a s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, kde jsou naše 
složité případy týmově řešeny na pneumoonko-chirurgických semi-
nářích.

Součástí specializované diagnostiky našeho oddělení je vyšetření 
průdušek pomocí bronchoskopie, prováděné na vybaveném bron-
chologickém sále. V  rámci oddělení pracuje tým fyziotera-peutek, 
které provádějí vysoce specializovanou a odbornou de-chovou a po-
hybovou rehabilitaci. Provádíme kompletní funkční vyšetření plic. 
Léčba je prováděna v klasickém nemocničním režimu.

Péče o pacienty je prováděna na vysoké profesionální úrovni, která je 
daná ošetřovatelskými standardy a celoživotním vzděláváním perso-
nálu. Ke zdravotní péči zajišťujeme také sociální potřeby, pacient od 
nás odchází se zajištěním potřebné další zdravotní péče (kyslíkové 
koncentrátory) a  zajištěným sociálním zázemím. Bližší informace 
o našem oddělení najdete na webových stránkách www.albertinum-
-olu.cz.

Naším cílem je spokojený pacient.

Kontakt:

Albertinum, oddělení pneumologie a � izeologie,
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

Prim. MUDr. Mária Michalovičová
e-mail: michalovicova@albertinum-olu.cz, tel. 465 677 895
 725 990 704 (vrchní sestra),
 702 235 291 (zdravotně-sociální pracovnice), 
 465 677 808, 821, 824 (lůžkové oddělení)  
 465 677 873 (Malinský)

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH
Představujeme moderní pracoviště schopné kvalitně a  na úrovni 
doby zajistit dlouhodobou i geriatrickou péči o nemocné s chronic-
kými a dlouhodobě trvajícími chorobami, ale i doléčení a rehabilita-
ci po úrazech, operacích a akutních chorobách. Zajišťujeme včasné 
rozpoznání náhle zhoršené nemoci.
 
Dále v rámci své geriatrické specializace upravujeme a nastavujeme 
léčbu u starších pacientů. Ošetřujeme nemocné, jejichž domácí péči 
o zdravotní stav a chronické onemocnění nelze z  různých důvodů 
zvládnout.
 
Ve spolupráci s psychiatrickým oddělením, které je rovněž v areálu 
Albertina, poskytujeme léčebnou a ošetřovatelskou péči s demencí 
a v omezené míře s Alzheimerovou demencí. 
 
Všichni v kolektivu poskytují péči nemocným odborně i  lidsky na 
výši. Intenzivní ošetřovatelská péče, moderní způsob ošetřování, léč-
ba proleženin a bércových vředů (tzv. mokrou terapií) a hygienické 
zajištění inkontinentních pacientů je samozřejmostí. Léčbě chronic-
kých ran se v OLU Albertinum věnuje sestra-specialistka, která se 
v  tomto odvětví pravidelně vzdělává. O  nemocné pečuje odborně 
vyškolený tým lékařů – odborníků v oboru vnitřní lékařství, geriat-
rie, všeobecného lékařství, dále pak vysokoškolsky vzdělaní odbor-
níci v  oborech fyzioterapie, logopedie a  ergoterapie. Sociální péči 
poskytuje zdravotně-so-
ciální pracovnice, která 
pomáhá pacientovi ře-
šit jeho sociální situaci. 
V  případě potřeby úzce 
spolupracujeme s  psy-
chiatrem, psychologem, 
neurologem, chirurgem, 
pneumologem a lékařem 
ORL.

Kontakt:

Albertinum, oddělení následné a dlouhodobé péče,
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

Prim. MUDr. Jan Marek
e-mail: marek@albertinum-olu.cz, 465 677 941
 465 677 913 (vrchní sestra),
 465 677 314 (zdravotně-sociální pracovnice),
 465 677 930, 940 (lůžkové oddělení) 

mobilní RTG

bronchoskop spirometr

plicní RHB

tělocvična na LDN

 725 990 704 (vrchní sestra),
 702 235 291 (zdravotně-sociální pracovnice), 
 465 677 808, 821, 824 (lůžkové oddělení)   465 677 913 (vrchní sestra),

 465 677 314 (zdravotně-sociální pracovnice),
 465 677 930, 940 (lůžkové oddělení) 



PSYCHIATRICKÉ
ODDĚLENÍ
Psychiatrické oddělení v  Žamberku je 
rozvíjejícím se oddělením s  tradicí od 
roku 1993 zaměřené na poskytování 
kvalitní psychiatrické léčby podle nejno-
vějších standardů. Využíváme moderní 
léčebné postupy. Zakládáme si na vyso-
ce etickém, vstřícném a profesionálním 
přístupu k pacientům a na respektování jejich lidských hodnot.

Oddělení poskytuje psychiatrickou péči dospělým pacientům v ce-
lém spektru psychiatrických diagnóz. Jde o nemoci z okruhu psycho-
tických poruch, poruch nálady, úzkostných poruch, poruch osob-
nosti, organických poruch, a také okruh závislostí zejména lékových.

Nepřijímáme pacienty:
• pod vlivem alkoholu a návykových látek,
• agresivní a nespolupracující pacienty,
• imobilní pacienty /bariérové prostředí/,
• ze sociálních důvodů /např. pouze z důvodu ztráty  
 bydlení nebo pouze za účelem ošetřovatelské péče/,
• nemotivované pacienty se závislostí.

Pro případy akutních stavů s neklidem spolupracujem s psychiatric-
kým oddělením ve Svitavách, v Pardubicích, Psychiatrickou léčebnou 
v Havlíčkově Brodě a s Psychiatrickou klinikou v Hradci Králové. 

Do našeho týmu patří psychiatři, klinický psycholog, psychiatrické 
sestry, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovník, fyzioterapeut. 
Léčba je poskytována formou komplexního psychoterapeutického 
režimového programu, terapeutická komunita pacientů se podílí na 
rozhodování o  program oddělení. Součástí režimu je ergoterapie, 
nácvik relaxace, různé formy arteterapie – výtvarná, hudební, kera-
mika. Pro všechny tyto činnosti jsou k dispozici dílny, společenská 
místnost, rozsáhlý park v anglickém stylu a take nově vybudované 
prostory denního psychiatrického stacionáře.
Oddělení úzce spolupracuje s  mimoústavními složkami psychoso-

ciální rehabilitace – Péče o  duševní zdraví 
o.p.s. Pardubice, CEDR o.p.s. Pardubice. 

Psychiatrické oddělení – stacionář - ambulance
Bližší informace o našem oddělení najdete na webových stránkách 
www.albertinum-olu.cz.

Kontakt:
Albertinum, psychiatrické oddělení,
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
Prim. MUDr. Genovéva Almássyová
e-mail: almassyova @albertinum-olu.cz, tel. 465 677 863
 465 677 859 (vrchní sestra),
 465 677 801 (zdravotně-sociální pracovnice),
 465 677 825 (lůžkové oddělení).

SOCIÁLNÍ
LŮŽKA
Sociální služba je poskytována na oddělení sociálních lůžek v Hon-
lově domě na 2. a 3. patře. Uživatelům sociálních lůžek je poskytová-
na zdravotní a ošetřovatelské péče.

Tato lůžka a naše služby jsou využívány klienty s nevyřešenou so-
ciální situací na přechodné období, po které jim s řešením pomáhá 
celý náš tým a hlavně sociální sesta, které klientům a jejich blízkým 
zajišťuje potřebné poradenství, administrativní práce, styk s  úřady 
a podobně. Veškerá péče se zde odvíjí od sociálních standardů. Po-
skytujeme zvýšenou ošetřovatelskou péči a pohybovou rehabilitaci. 
Pracoviště ergoterapie zajišťuje udržování psychické a tělesné aktivi-
ty, rozvoj kognitivních funkcí apod.

Klientům je poskytována péče na vysoké odborné, ale hlavně lidské 
úrovni. O toto se snaží pracovníci v sociálních službách, zdravotní 
sestry, sanitářky, ergoterapeutky, fyzioterapeutky a  další pomocné 
síly. Podle potřeb klientů sem pravidelně dochází kadeřnice a pedi-
kérka.

Na sociálním lůžku se realizují sociální služby. Vzhledem k  tomu, 
že však řada klientů má také chronická onemocnění, provádí se zde 
současně zdravotní ošetření, většinou občas, nepravidelně, jen pod-
le potřeb klienta, bez pravidelných vizit lékařů, ale se 24 hodinovou 
lékařskou a  ošetřovatelskou pohotovostí. Součástí sociální péče je 
ošetřovatelská péče zdravotních sester hrazená zčásti ze zdravotního 
pojištění a zčásti ze sociálních dávek (soběstačnost). V případě zhor-
šení zdravotního stavu a  nutnosti zdravotní hospitalizace je klient 
přemístěn zpět na zdravotní lůžko s příslušnou změnou úhrady.

Lůžko je pobytové, to znamená, že sociální služby nelze vykonávat 
ambulantně. Klient je u nás ubytován, stejně tak jako v domovech 
důchodců, zařízeních sociální péče, hospicech a dalších.  

Uživatel na sociálních lůžkách platí příspěvek na stravu a ubytování 
podle svých příjmů (musí mu zůstat nejméně 15 % z jeho příjmů). 
O přeložení do jiných sociálních zařízení rozhodují společně s klien-
tem sociální služby obecního úřadu v místě bydliště. Cena za pobyt 
v  jiných zařízeních (domovech důchodců) je prakticky stejná, jako 
na našem sociálním lůžku. Ambulantní zdravotní péče je hrazena 
ze zdravotního pojištění podle obecných pravidel (doplatky za léky 
a pomůcky zdravotnické techniky hradí klient). K dispozici jsou rov-
něž veškeré další provozy Albertina: plicní oddělení, psychiatrické 
oddělení, rentgen, laboratoře, stravovací provoz a prádelna.

Kontakt:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Sociální lůžka
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

Zdravotně-sociální pracovnice: Mgr. Jana Dolejšová
e-mail: dolejsova@albertinum-olu.cz, tel.: 465 677 823
 465 677 870 (vrchní sestra)
 465 677 822 (oddělení sociálních lůžek 2. patro)
 465 677 824 (oddělení sociálních lůžek 3. patro)

DALŠÍ SLUŽBY
K dispozici pro veřejnost jsou tyto služby:

• Praní prádla (osobní i ložní)
 tel. č. na vedoucí prádelny: 465 677 842
• Stravování pro veřejnost v zaměstnanecké jídelně
 tel. č. na vedoucí stravovacího provozu: 465 677 836
• Svozová služba laboratorního materiálu
• Pořádání školení, vzdělávání a kurzů 
• V areálu je k dispozici prodejna potravin a bufet 
• Laboratoř mikrobiologická, laboratoř hematologická a  
 biochemická, provozované Orlickoústeckou nemocnicí 

Kontakt:

spojovatelka: tel.: 465 612 211
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01
www.albertinum-olu.cz

Ředitel: Ing. Rudolf Bulíček
e-mail: albertinum@albertinum-olu.cz, tel.: 465 677 814

ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK

ALBERTINUM
ŽAMBERK

Tři zdravotnická lůžková oddělení, sociální lůžka 
a několik specializovaných ambulancí 
v jednom odborném léčebném ústavu

AMBULANCE
K dispozici jsou pro veřejnost tato ambulantní 
pracoviště:
Všeobecné praktické lékařství a lékař pracovně-lékařských služeb – 
tel.: 465 677 885 
Ambulance pneumologie a  � izeologie (spirometrie, EKG, RTG) – 
tel.: 465 677 862 
Alergologie a klinická imunologie – tel.: 465 677 858 
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – tel.: 465 677 885
Radiologie a zobrazovací metody – tel. 465 677 812
Psychiatrická ambulance - tel.: 465 677 881
Psychiatrický stacionář - tel.: 465 677 806 
Klinický psycholog – tel.: 465 677 883 Klinický logoped - tel.: 465 
677 911 
Fyzioterapie (rehabilitace dechová a pohybová) tel.: 465 677 810, 465 
677 915 
Ergoterapie – tel.: 465 677 937 

Ambulance jsou poliklinického typu, běžně dostupné, o  bližší in-
formace lze zavolat přímo na jmenovaná pracoviště. Výhodou jsou 
přístupné laboratoře a rentgen, které jsou v místě, nikam daleko ne-
musíte chodit. Ordinační hodiny, seznam lékařů a  vysokoškoláků, 
kteří ordinaci provozují, a další aktuální informace najdete na www.
albertinum-olu.cz, nebo na informačních tabulích v Albertinu a na 
dveřích pracovišť.

Albertinum Žamberk

 465 677 870 (vrchní sestra)
 465 677 822 (oddělení sociálních lůžek 2. patro)
 465 677 824 (oddělení sociálních lůžek 3. patro)

 465 677 859 (vrchní sestra),
 465 677 801 (zdravotně-sociální pracovnice),
 465 677 825 (lůžkové oddělení).


