
1

VNITŘNÍ ŘÁD LERP VÍTKOV
Vážení pacienti, vítáme vás v našem zdravotnickém zařízení!
Vážíme si důvěry, kterou nám tímto projevujete. Základním úkolem a smyslempráce našeho personálu je pečovat o Vás odborně, svědomitě a ohleduplněa napomáhat Vám k uzdravení v maximálně možné míře. Ke zdárnému průběhuléčby může přispět i Vaše vstřícnost, trpělivost, spolupráce se zdravotníkya respektování pravidel, uvedených v tomto vnitřním řádu.
ZÁKLADNÍ INFORMACE

 Po dobu pobytu o Vás bude pečovat tým zdravotnických pracovníků.Máte právo znát jména ošetřujícího lékaře, sester i dalších pracovníků, sekterými budete v kontaktu. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké, osoby určené pacientemnebo osoby poskytující duchovní péči a podporu v souladu s Vnitřnímřádem, neohrožuje-li to jeho zdravotní stav a nejsou-li tím porušena právaostatních pacientů. Při přijetí Vás lékař vyšetří a seznámí s potřebnými informacemi o Vašemzdravotním stavu a léčebném plánu. V průběhu hospitalizace budetelékařem informováni o vývoji Vašeho zdravotního stavu a dalším postupuléčby. Budete informováni o základní variantě navrhované léčby, která jehrazena ze zdravotního pojištění, ale také případné ekonomickynáročnější variantě, na kterou je vázán doplatek uvedený v ceníkuplacených služeb nemocnice. V takovém případě je nezbytný Váš souhlas. Trpíte-li bolestí, sdělte tuto skutečnosti ošetřujícímu lékaři či sestře. Lékařumožní bolest zmírnit. Pokud tlumení bolesti nepociťujete jakodostatečné, máte právo kdykoliv požádat lékaře o změnu léčby bolesti.
PÍSEMNÝ SOUHLAS

 Součástí hospitalizace je i podpis vstupního písemného souhlasu„Souhlas s hospitalizací“. Při příjmu sdělte lékaři, komu z Vašich blízkých lze poskytovat informaceo Vašem zdravotním stavu. Pokud bude Vámi určená osoba chtít získávatinformace telefonicky, stanovte si heslo, které musí volající osoba použít,aby jí mohly být našimi zdravotníky informace poskytnuty. Toto heslobude zaznamenáno ve vstupním písemném formuláři „Souhlass poskytováním informací“.
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 Máte právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytovánízdravotních služeb přímo zúčastněny a také osob, které se připravujína výkon povolání zdravotnického pracovníka. Tato rozhodnutí potvrdítesvým podpisem v písemném „Souhlasu s hospitalizací“. Máte však také právo názor změnit a hospitalizaci/zákrok odmítnout.Lékař Vás bude informovat o zdravotních důsledcích Vašeho rozhodnutí,bude Vás informovat o možných a dostupných alternativách léčby.V případě Vašeho odmítnutí péče je nutné, abyste za přítomnosti lékařepodepsal/a odvolání souhlasu „Negativní revers“.
PŘÍJEM NA ODDĚLENÍ
 Při přijetí do péče máte povinnost na vyžádání ošetřujícího personáluprokázat svou totožnost občanským průkazem. Dále prosíme, předložteprůkaz zdravotní pojišťovny. Upozorněte na veškeré změny, které se týkajíVašeho jména, příjmení a adresy bydliště. V případě potřeby vystavenípracovní neschopnosti požádejte zdravotnický personál. Po přijetí na oddělení k hospitalizaci Vám bude přiděleno lůžko. Vašeošacení, případně jiné osobní věci, uložíte do skříně na pokoji. Na pokojích,které nejsou vybaveny úložnými prostory, Vaše ošacení a další osobní věcipřevezme sestra, která zajistí jejich řádné uložení a evidenci. Při příjmu na oddělení Vám bude zapůjčeno ústavní prádlo. Máte právopoužívat prádlo vlastní za předpokladu, že je zaručena jeho potřebnávýměna. Výměna ložního prádla se provádí minimálně jednou týdně,v případě potřeby častěji. Žádáme Vás o dodržování čistoty na pokoji,v okolí Vašeho lůžka, stejně tak na chodbách, toaletách a v dalšíchprostorách nemocnice. Upozorňujeme, že požívání alkoholických nápojů je v prostorách nemocnicezakázáno. Ve všech budovách nemocnice je také zakázáno kouření. Kouřeníje povoleno pouze na vyznačených místech. Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, bude vámpředepsána k úhradě. K hospitalizaci nenoste s sebou větší peněžní hotovost nebo cennépředměty. Doporučujeme, abyste je proti potvrzení předali do úschovy.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 Identifikační náramek – při přijetí Vám sestra připevní na zápěstíidentifikační náramek s Vašimi údaji. Prevence pádu a zranění – pokud Vám zdravotnický personál identifikujeriziko pádu, znamená to, že je potřeba, abyste před opuštěním lůžka přivolalipomoc zdravotnického personálu. Toto opatření je prevencí pádu a zraněnípři něm. Léky – pokud si při příjmu přinášíte léky, které Vám předepsal Váš praktickýlékař či odborný specialista, prosíme, informujte o nich sestru na oddělení aléky předejte do úschovy. Při léčbě v naší nemocnici dostanete potřebné léky.Při ukončení hospitalizace Vám budou vydány zpět. Pokud nebudeme mítněkterý z Vašich léků, můžeme použít Vámi donesený lék po dobu nezbytněnutnou. Mytí rukou – mytí a dezinfekce rukou patří k základním a velmi důležitýmpostupům, které musí dodržovat všichni zdravotničtí pracovníci, předkaždým výkonem u pacienta. Mytí rukou patří k základním pravidlům osobníhygieny a je rovněž jedním z prostředků snížení rizika infekcí, proto mytírukou musí dodržovat i pacienti.

STRAVA, LÉČEBNÁ DIETA
 Stravu a dietu určuje ošetřující lékař. Je ve Vašem vlastním zájmu, abystedodržovali dietní doporučení a nenarušovali průběh léčení, neboť strava adodržování vhodného pitného režimu jsou velmi důležitou součástí léčby.Pokud jste diabetik, není vhodné užívat sladké nápoje. Ležícím pacientůmje podávána strava u lůžka, chodící pacienti se stravují v jídelnách čimístnostech tomu určených. Z hygienických důvodů není povolenovstupovat do kuchyňky. Potraviny, které podléhají zkáze nelze skladovat na oknech ani v nočníchstolcích. Využijte k těmto účelům vyhrazenou lednici na oddělení.Potraviny, které si uložíte do lednice, označte svým jménem. Neoznačenépotraviny a potraviny s prošlou lhůtou budou zlikvidovány.
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NÁVŠTĚVY, PROPUSTKY
 Doba návštěv na oddělení je denně 14:00-16:00 hodin. Mimo tyto určené časy je v kompetenci lékaře návštěvu povolit. Návštěvyna infekčních pokojích nejsou povoleny s výjimkou návštěv u pacientůs diagnózami, které nepodléhají striktní izolaci. V těchto případech jsounávštěvy povoleny po předchozí domluvě s lékařem. V souvislostis návštěvami upozorňujeme, že v nutném případě jsou Vaši blízcí aznámí, kteří přišli na návštěvu, povinni na požádání zdravotnickéhopersonálu předložit průkaz totožnosti. Ve svém zájmu a zájmu ostatních pacientů omezte na pokojích početsvých hostů. O vhodnosti návštěvy s malými dětmi se poraďtes ošetřujícím personálem. Během návštěvy respektujte zdravotní stav apotřeby ostatních pacientů, nebuďte hluční. Klid a ticho jsou pomocníky při léčení. Proto Vás žádáme, abyste nerušilipo 22:00 ostatní pacienty hlučným chováním, televizí nebo rádiem. Propustka ke krátkodobému opuštění nemocnice se pacientovi v dobějeho hospitalizace poskytuje ve výjimečných případech, a to vždyse souhlasem lékařem. Máte-li lékařem povoleny vycházky v areálunemocnice, dodržujte dobu a prostor k vycházkám vyhrazený.

POMOC PRO VÁS
 Při řešení obtížných životních otázek a situací Vám rádi citlivě pomůžeme.Vám, ale i Vašim blízkým nabízíme pomoc zdravotně sociální pracovnice,která Vás v indikovaných případech informuje mimo jiné i o možnostechdomácí péče. V nemocnici lze přijímat duchovní podporu a péči od církvía náboženských společností registrovaných v České republice. Paciento tuto službu požádá prostřednictvím ošetřujícího personálu.
POSTUP PŘI PODÁNÍ STÍŽNOSTI
 V případě, že nejste spokojeni s poskytovanou péči, projednejte své námitkys vedoucími pracovníky oddělení. Pokud nebudete s výsledkem jednáníspokojeni, máte možnost oslovit vedení nemocnice a stížnost opětovněprojednat. Informace o způsobu podání a vyřizování stížností naleznetena nástěnce oddělení a na webu nemocnice.
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ASISTENČNÍ PES
 Je-li na oddělení s pacientem asistenční pes, nesmí být narušena právaostatních pacientů a porušeny hygienické předpisy oddělení. Pacient simusí zajistit osobu, která se o psa bude starat (venčení, krmení).V případě, že pes bude porušovat vnitřní řád (štěkání, rušení klidu,ohrožování personálu nebo pacientů), bude mu další pobyt v nemocniciznemožněn.

UKONČENÍ HOSPITALIZACE
 Při propouštění Vám sestra vydá převzaté ošacení, peníze a cennosti, kteréjste uložili do úschovy nemocnice. Bude Vám předána propouštěcí zpráva. Do 3 dnů po propuštěníz nemocnice jste povinni hlásit se u lékaře, u kterého jste registrováni, a tozejména z důvodu zajištění kontinuity léčby. Před propuštěním je vaší povinností odevzdat všechny zapůjčené věci,včetně ústavního prádla.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V NEMOCNICI VÍTKOV
 Po předchozí domluvě může být součástí léčby CANISTERAPIE. V přízemí budovy „A“ je návštěvníkům k dispozici nápojový automat.

Nedodržování jednotlivých ustanovení Vnitřního řádu je posuzováno jakozávažné porušení z Vaší strany, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími.Pokud byste zvláště hrubým způsobem nedodržovali léčebný režim, popřípaděohrožovali ostatní pacienty nebo personál, může Vám být léčebný pobytukončen.


