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1.
Návštěvy na pokojích jsou povoleny od 14:00 do 19:00 hodin. Návštěvy mimo
návštěvní hodiny jsou povoleny mimo pacientské pokoje z důvodů respektování
soukromí a vážného zdravotního stavu většiny našich pacientů.
2.
Bateriové radiopřijímače a přehrávače, holící strojky a nabíječky mobilních telefonů jsou
povoleny bez úhrady spotřeby el. proudu. Provoz PC je zpoplatněno 10 kč/den a možné
pouze s předchozím povolením asistentky ředitelky pro ošetřovatelskou péči a se svolením
ostatních pacientů. Za škody způsobené na těchto předmětech nemocnice neodpovídá, neboť
jejich užívání nesouvisí s poskytováním zdravotní péče.
3.
Vlastní televize jsou zakázány z bezpečnostních (ochrana pacientů) a licenčních důvodů.
Pacienti mohou sledovat TV na denní místnosti v 1. patře budovy A nebo na pokojích
vybavených TV.
4.
Pacient může opustit oddělení jen s ohlášením ošetřujícímu lékaři nebo sestře a to i v
případě, že se jedná jen o vycházku na zahradu. Opuštění areálu je možné jen souhlasem
lékaře po podpisu propustky/reverzu.
5.
V areálu nemocnice je ze zákona přísný zákaz kouření, kromě vyhrazených prostor k
tomuto určených mimo budovy.
6.

Požívání alkoholických nápojů je zakázáno v celém areálu nemocnice.

7.
Kouření je zakázáno v celém areálu vyjma vyhrazeného místa u budovy A. Je zakázáno
kouření a blokování vstupu do výtahu budovy A.
8.
Soukromé telefonické hovory pacientů nejsou možné v žádném případě ze služebních
telefonů sester.
9.
Vstup do služebních a pomocných místností /inspekční pokoj sester, čajová kuchyňka,
šatny, kanceláře/ je povolen pouze na vyzvání zdravotnického personálu.
10. Doporučujeme pacientům peníze a cennosti uložit v pokladně ekonomického oddělení
nemocnice. Tato skutečnost je zaznamenána do dokumentace a oběma stranami potvrzena
podpisem. Doporučená částka je max. 200 Kč. u sebe.
11. Nedoporučujeme pacientům držení větších finančních obnosů, šperků, fotoaparátů,
kamer, platebních karet a jiných cenných předmětů na pokojích. Za ztrátu předmětů, které
nemocnice nepřevzala do úschovy, nemůžeme nést zodpovědnost !!!
12. Cennosti se vrací a vydávají pouze tomu, kdo si je uložil, nebo na ověřenou plnou moc.
Při úmrtí pacienta se cennosti dle zákona nevydávají a stávají se předmětem dědického řízení.
13. Návštěvám se nedoporučuje nosit nevhodné potraviny pacientům. Přinášením
nevhodných potravin je porušován léčebný režim. O vhodnosti se rodinní příslušníci mohou
poradit se sestrou ve službě. Potraviny podléhající rychlé zkáze musí být zkonzumovány tentýž
den nebo uloženy se jménem pacienta a datem v lednici pro pacienty. Rychle se kazící
potraviny mimo lednici, potraviny neoznačené, nevhodné, prošlé či bez data spotřeby budou
bez upozornění odstraněny z důvodu ochrany zdravotního stavu pacientů.
14. Pacienty a návštěvy žádáme o dodržování zásad slušného chování, pořádku, čistoty a
tohoto řádu. Jeho závažné nebo opakované porušení může být důvodem k ukončení
hospitalizace. Při nešetrném zacházení s nemocničním zařízením a způsobení škody bude tato
naúčtována k úhradě.
Domácí řád a Práva pacientů jsou viditelně umístěny na chodbách, nebo na lůžkových pokojích.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na staniční sestru, na asistentku ředitelky, nebo mimo běžnou
pracovní dobu na sestru ve službě, jsou Vám plně k dispozici.
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