Vnitřní řád
Vážení pacienti,
naším úkolem je svědomitě o Vás pečovat a navrátit Vám co nejdříve zdraví. Ke splnění
tohoto úkolu pomůžete i Vy, zejména pozitivním a souhlasným přístupem k léčbě a
dodržováním pravidel tohoto vnitřního řádu. Součástí tohoto vnitřního řádu jsou i práva a
povinnosti pacienta a také práva zdravotnického pracovníka.
•

Máte-li u sebe větší obnos peněz nebo jiné cenné věci, doporučujeme tyto raději
poslat domů. Ve výjimečných případech lze uložit cennosti do trezoru.

•

Za peníze či cennosti, které máte u sebe na pokoji, zaměstnanci nemocnice
neručí!

•

Nahlaste ošetřujícímu lékaři léky, které pravidelně užíváte. Upozorněte lékaře na
Vámi donesené léky. Tyto léky předejte sestře na oddělení, při odchodu z nemocnice
Vám budou vydány zpět. Je velmi důležité informovat lékaře o potížích a o všem,
co Vás bolí.
Informace o Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi
určeným osobám (tyto osoby uvádíte ve formuláři Informovaný souhlas s
hospitalizací).

•

•

Podrobnější informace o poskytnuté léčbě, vyšetření a výsledcích vyšetření podá
vždy ošetřující lékař nebo přednosta oddělení.

•

V den přijetí do nemocnice dostane pacient náhradní stravu (např. kaše, polévka).
Další dny již bude dostávat jídlo odpovídající ordinované dietě.

•

Dietní režim je součástí léčby a je předepisován lékařem. Nedodržováním dietního
stravování narušujete proces léčení. Kouření, požívání alkoholických nápojů a
omamných látek je v celé nemocnici zakázáno.
Osobní věci si uložte do skříňky na pokoji, na kterém budete hospitalizováni.
Pokud příbuzní odnáší osobní věci pacienta domů (ať již z důvodu
nepotřebnosti či za účelem vyprání či z jiného důvodu), musí tuto skutečnost
nahlásit službu konající sestře. V tomto případě již personál NEMOCNICE za
tyto osobní věci NERUČÍ!
Dbejte důsledně všech pokynů sester a lékařů. Za ošetřovatelskou péči odpovídá
kolektiv sester pod odborným vedením staniční sestry.

•
•

•
•

K přivolání ošetřujícího personálu používejte dorozumívací zařízení, které je
zabudované na každém pokoji.

•

Neopouštějte prostory oddělení bez vědomí sestry. Při svévolném opuštění
nemocnice jsme povinni informovat kompetentní orgány – Policii ČR a v případě
infekčního onemocnění také příslušnou hygienickou stanici.

•

Při používání vlastních elektrických přístrojů (počítač, mobilní telefon, kartáček na
zuby apod.) zodpovídá za nezávadnost přístroje jeho majitel. V případě vzniku
požáru či poškození elektroinstalace z důvodu vadného přístroje, bude škoda
vymáhána na majiteli.

•

V době nočního klidu mobilní telefon buď vypněte, nebo nastavte do režimu, kdy
nebude rušit ostatní pacienty. Současně Vás upozorňujeme, že při užívání mobilních
telefonů je nutné respektovat zákaz jejich používání v blízkosti zdravotnické
techniky a přístrojů.

•

Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů. Noční klid je od 21.00 hod.
Návštěvy na oddělení jsou od 14.00 do 17.00 hod. Návštěvy mimo návštěvní hodiny
oznamte vždy sestře.

•

Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách nemocnice. Šetřete nemocniční
zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, bude po Vás požadována náhrada
vzniklé škody. Při pohybu v nemocnici využívejte standardní označené cesty a
prostory.

•

Denní místnost pro pacienty – možnost použití ledničky, shlédnutí televize.

•

V naší nemocnici je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji,
v případě, že to umožňují provozní možnosti oddělení. Více informací Vám podá
sestra.

•

Nabízíme Vám duchovní služby, a to návštěvu kněze přímo u lůžka nebo návštěvu
nemocniční kaple. Bohoslužby se konají každou středu od 13.00 hodin.

•

Po ukončení léčebného pobytu jste povinen/na uhradit případné poplatky za
poskytnuté služby. Při propuštění odevzdejte všechny zapůjčené předměty.

•

Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu
léčení, vybaví Vás propouštěcí zprávou a předepsanými léčivy na dobu 3 dnů. Do
tří dnů od propuštění se ohlaste u svého praktického lékaře. Jen tak si zajistíte
návaznost léčby.
V nemocnici pracuje sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat
prostřednictvím staniční sestry oddělení. Pomáhá řešit sociální problémy, zejména
ty, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Pacientům, kteří nejsou
schopni po návratu z nemocnice se o sebe postarat sami, či s pomocí blízkých,
pomohou zprostředkovat domácí ošetřovatelskou péči, či pečovatelskou službu.

•

Všeobecné:
•
•

V případě mimořádné události (požár apod.) nahlaste zjištěnou skutečnost personálu
a dále se řiďte pokyny zaměstnanců nemocnice.
Přítomnost vodícího nebo asistenčního psa lze povolit pouze v případě zajištění
běžné (veškeré) péče o psa příbuznou osobou. Pes po celou dobu přítomnosti v
nemocnici musí mít nasazen náhubek. Není možné využívat zdravotní personál k
péči o doprovodného psa.

•
•

Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice dočasně návštěvy
zakázat.
Nemocnice může ukončit péči o pacienta v případě, že pacient závažným způsobem
omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně nebo soustavně nedodržuje individuální
léčebný postup (pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas), nebo
se neřídí Vnitřním řádem Nemocnice Sušice a jeho chování není způsobeno
zdravotním stavem.

Přejeme Vám brzké uzdravení a věříme, že budete s poskytnutou péčí spokojeni!

