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My, lékaři i odborný zdravotnický personál v ašském Carvacu, chápeme svoji práci pro 
seniory a dlouhodobě nemocné jako poslání a naplnění principu odpovědnosti. Proto 
usilujeme nejen o maximální kvalitu zdravotní péče, komfortní prostředí a služby, ale  
především si zakládáme na lidském a osobním přístupu ke všem těm, o které tu pečujeme.
 
Díky tomu, že je ašský Carvac stranou velkých metropolí, poskytuje prostředí a atmosféru, 
kterou nemůže nabídnout žádné jiné městské zařízení - velkorysý poměr relaxační plochy 
k počtu klientů, zdravé mikroklima srovnatelné s horským, areál zanořený v lesoparku. 
Přesto nebo právě proto, vyhledávají naše služby často senioři a pacienti z větších měst.
 

Naše filosofie kombinuje kvalitu péče s kvalitou prostředí a osobním přístupem. Nekompromisně a trvale. Proto 
jsme jiní. Proto všechny naše pacienty a klienty známe, respektujeme a oslovujeme jménem.
 

MUDr. Jiří Kohout, hlavní lékař

  

MUDr. Jiří Kohout (nar. 1949), hlavní lékař

Respektovaný lékař s více než 30letou praxí; absolvent Lékařské fakulty University Karlovy (1975), atestace z vnitřního lékařství I. stupně (1983), atestace 
II. stupně (1988), primář interního oddělení nemocnice v Aši (1991), od roku 2000 vlastní interní a diabetologická ambulance; primář zdravotnického 
zařízení CARVAC, v němž působí od jeho vzniku.

Charakteristika zařízení
Poskytujeme lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro 
dlouhodobě nemocné pacienty a sociální lůžka s nepřetržitou 
ošetřovatelskou péči. Základem dlouhodobě úspěšného kon-
ceptu našeho zdravotnického zařízení je kvalifikovaný personál 
s osobním a humánním přístupem ke klientům imitujícím rodin-
né prostředí, zkušení lékaři, velkorysé dispozice prostředí areálu 
léčebny s lesoparkem a v neposlední řadě ideální klimatické pod-
mínky a životní prostředí ašského výběžku. Žádné jiné podobné 
zařízení v České republice nenabízí takový poměr relaxační plochy 
a plochy areálu k počtu klientů, stejně nadstandardní je i kapacita 
personálu. A to vše za zcela standardních podmínek dostupných 
každému.

Kvalita lékařské péče a zdravotnického personálu
Na kvalitě lékařské péče a personálu si zakládáme nejvíce. Lékaři 
pracující v našem zařízení jsou velice erudovaní a jejich předchozí 
praxe zahrnuje všechny důležité obory: vnitřní lékařství, kardiolo-
gii, chirurgii, anesteziologii a resuscitaci, plicní lékařství. Zdravotní 
sestry mají mnohaleté zkušenosti s péčí o dlouhodobě nemocné, 
většina z nich dříve pracovala u lůžek s akutní péčí.
 

Stále zlepšujeme kvalitu služeb
Areál bývalé ašské nemocnice postavené ve 30. letech představu-
je jedinečný soubor staveb a pavilonů v uzavřeném areálu ve vi-
lové části města. Postupnou rekonstrukcí opět vdechujeme život 
jeho v minulosti zanedbaným a neudržovaným částem a dáváme 
je k dispozici našim klientům. Do areálu postupně soustřeďujeme 
další zdravotnické a sociální služby – ambulance, rehabilitaci, pří-
pravu jídel apod.

Úhrada zdravotní péče pojišťovnami
Našim pacientům poskytujeme zdravotní péči hrazenou z pro-
středků veřejného zdravotního pojištění (dle zákona č. 48/1997 Sb.) 
Do hrazené zdravotní péče patří činnosti lékařů, středních, nižších 
a pomocných zdravotnických pracovníků, zdravotnický materiál, 
léčivé přípravky, strava, prádlo, náklady na energie a další ná-
klady spojené s poskytováním zdravotní péče. Nadstandardní 
vybavení a služby si pacient hradí sám (např. nadstandardně 
vybavené pokoje), v souladu s naší filosofií je výše těchto úhrad 
ovšem velmi přijatelná.

Kdy můžete využít služeb našeho zdravotnického zařízení
Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického nebo odbor-
ného lékaře a splnění zdravotních kritérií (potřeba min. 3 hodin 
ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní 
sestry u pacienta). Veškeré příjmy pacientů jsou plánované po 
předchozím projednání se sociální pracovnicí léčebny.

Užitečné kontakty:

tel. centrála: 354 403 111 
sociální pracovnice: 354 403 120 
rehabilitace – ambulance: 354 525 702
výkonný ředitel: 354 403 134 
linky na jednotlivá oddělení: 354 403 xxx (121, 135, 122, 140, 131)
e-mail:  ldn@carvac.cz (informace) 
 vzkazy@carvac.cz (doručení vzkazů pacientům a klientům) 
 mudr@carvac.cz (zprávy lékařům) 
www.carvac.cz




