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VNITŘNÍ  ŘÁD 
 

 

LÉČEBNY  DLOUHODOBĚ  NEMOCNÝCH  -  HOŘICE 
 

Vítáme Vás v LDN Městské nemocnice v Hořicích a děkujeme Vám za důvěru, kterou 

jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení.  

Snahou všech našich kvalifikovaných členů zdravotnického týmu i pomocného personálu 

je poskytování citlivé a ohleduplné dlouhodobé zdravotní péče a s porozuměním Vám co 

nejdříve pomoci k dosažení a upevnění Vašeho zdraví nebo alespoň zmírnění Vašich 

zdravotních potíží.V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním 

přístupem k léčbě a dodržováním pravidel tohoto předpisu. 

 

PŘÍJEM 

Při nástupu do nemocnice potřebujete - průkaz pojištěnce, občanský průkaz, všechny 

dostupné doklady o Vaší nemoci (překladová zpráva), doporučení k přijetí, potvrzení o 

dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám byla vystavena.  

Při přijetí na lůžkové oddělení Vám bude na zápěstí připevněn plastový identifikační 

náramek, na kterém bude uvedeno Vaše jméno a příjmení, rok narození a případná 

zdravotní rizika. Barevné označení identifikačního náramku určuje stanici LDN, na které 

budete hospitalizováni.  

Po přijímacích formalitách Vám bude přiděleno lůžko a získáte informaci, kdo je Vaším 

ošetřujícím lékařem. S veškerými dotazy se obracejte na ošetřujícího lékaře (vhodný čas 

je při lékařské vizitě) a kdykoliv v případě potřeby na sestru.  

 

HYGIENICKÉ POMŮCKY 

Do nemocnice si vezměte a nechávejte si pravidelně doplňovat tyto hygienické pomůcky: 

mýdlo tekuté, šampon na vlasy, hřeben, alespoň dva ručníky, papírové kapesníky na 

jedno použití, toaletní papír, kartáček a pastu na zuby nebo zubní protézu, krabičku na 

čištění a uchovávání zubní protézy, u mužů holící potřeby a vhodné přezůvky nebo obuv 

na rehabilitaci. Rovněž je třeba vzít si s sebou kompenzační pomůcky (brýle, 

naslouchátka, francouzské hole apod.), pokud je používáte. 

 

CENNÉ VĚCI 
Cenné věci jako šperky, platební karty, vkladní knížky, větší obnosy peněz apod. 

doporučujeme ponechat doma. V případě, že jste tak neučinil/-a, doporučujeme Vám, aby 

jste je po dohodě odevzdal/-a rodinným příslušníkům nebo sestře na stanici, která zajistí 

jejich úschovu v nemocnici. Pokud si šperky či jiné cennosti necháte u sebe, činíte tak na 

vlastní zodpovědnost. Stejný případ jsou i mobilní telefony. 

Doporučujeme Vám ponechat si finanční hotovost maximálně 100,- Kč. Dle Vašich 

potřeb Vám může být kdykoliv vydána další hotovost, o kterou si požádáte, ale na vlastní 

riziko. Ostatní finanční hotovost Vám bude uložena do nemocniční pokladny, která též 

spravuje úložky Vašeho důchodu ukládaného na depozitní účet v bance. O uložení 

peněžní hotovosti obdržíte potvrzení o úschově. Důchod uložený v bance je vyplácen na 
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Vaši žádost výhradně do Vašich rukou. 

Po schválení primářem LDN nebo ošetřujícím lékařem můžete během pobytu používat 

vlastní televizní nebo rádiový přijímač na základě sepsané dohody o používání 

elektrického spotřebiče. V tomto případě Vás upozorňujeme, že není v možnostech 

nemocnice zabezpečit tento Váš majetek proti zcizení, ztrátě či poškození.  

V žádném případě, prosím, s sebou k hospitalizaci neberte zbraně či jiné předměty a látky 

ohrožující život či zdraví. 

 

PACIENT SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM nebo KOMUNIKAČNÍMI 
PROBLÉMY 
Pacient, se smyslovým postižením nebo těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými 

zdravotními důvody, má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb 

právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívajícími prostředky, 

které si sám zvolí. 

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním 

výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost 

asistenčního psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to dle konkrétních možností 

jednotlivých oddělení a v souvislosti s právy ostatních pacientů. Veškerá odpovědnost za 

chování a zajištění péče o asistenčního psa (krmení, venčení, hygienická očista, úklid…) 

spočívá na pacientovi, kterého pes doprovází. Podmínkou vstupu do nemocnice je platný 

průkaz asistenčního psa, předložení dokladu o základním očkování psa (proti vzteklině - 

DHLPP) a doklad o odčervení. 

 
LÉKY 
Při příjmu informujte svého ošetřujícího lékaře o všech svých lécích, které užíváte. Léky, 

které máte u sebe, odevzdejte na stanici sestře, budou Vám vráceny při odchodu z 

nemocnice. Sami žádné léky neužívejte, mohlo by dojít ke změně nebo zhoršení Vašeho 

zdravotního stavu. Během hospitalizace Vám předepisuje léky ošetřující lékař a podává 

sestra v přesné dávce a v určeném čase. Pokud máte po některých lécích negativní pocity, 

oznamte tuto skutečnost lékaři nebo sestře. 

 

ODĚV A PRÁDLO 
Při přijetí na stanici LDN máte možnost odevzdat oděv a prádlo přijímající sestře proti 

potvrzení, která zajistí jejich řádné uložení v šatně nebo je předá vašemu doprovodu. 

V opačném případě nemocnice nenese odpovědnost za jeho ztrátu. 

Čisté vlastní prádlo lze používat tehdy, pokud Vaši příbuzní zajistí jeho častou výměnu. 

Je možné mít vlastní župan, svetr, ponožky, noční košili nebo pyžamo. V opačném 

případě Vám poskytneme prádlo ústavní. Výměnu ložního a osobního prádla provádíme 

podle potřeby, nejméně však 1 x týdně. Jako náš pacient máte právo na čistě povlečené 

lůžko, avšak máte též povinnost udržovat je čisté. 

Udržujte také čistotu na pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a samozřejmě 

i v celém areálu nemocnice.  

 



 
 
 
Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655,  508 01 Hořice 
Tel.: 493 586 311, fax: 493 623 945, IČO: 00190217 

www.nemocnicehorice.cz, info@nemocnicehorice.cz 

 

 

Zdroj: ZD7 Vnitřní řád LDN, verze č.04 

 

DIETNÍ REŽIM 
Dietní režim je součástí léčby. Dodržujte dietní režim v souladu s ordinací lékaře. 

Neporušujte průběh léčení konzumací nevhodné stravy. Nedodržováním dietního režimu 

můžete narušit proces léčení.  

Chodící pacienti  se stravují v jídelně na oddělení, ležícím pacientům je strava podávána 

na pokojích. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji.  

Se souhlasem ošetřujícího personálu si můžete nechat přinést na oddělení nealkoholické 

nápoje, ovoce, kompoty. Po předchozí dohodě si můžete nechat uložit potraviny 

v chladničce k tomu určené. Potraviny musí být označené jménem pacienta a datem 

uložení, pokud to není potravina s uvedenou expirační dobou na obalu. Obsah chladničky 

je pravidelně kontrolován personálem a potraviny s prošlou dobou použitelnosti jsou 

likvidovány. Potraviny, které nejsou označeny datem spotřeby, je povoleno uchovávat 

pouze po dobu 24 hodin od uložení. 

Není povoleno skladovat potraviny na okenních parapetech. 

 

V celé nemocnici platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a požívání jiných 
návykových látek. Pacient je povinen se v odůvodněných případech podrobit na základě 

rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření, zda je či není pod vlivem alkoholických nápojů 

nebo jiných návykových látek. Toto platí i pro zákonného zástupce. 

 

REŽIM DNE 
K zajištění kvalitní lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče je nutné na oddělení 

dodržovat režim dne. Uvedené časy jsou orientační, řídí se organizací práce ošetřujícího 

personálu a naléhavostí situace. 

Opuštění areálu nemocnice bez souhlasu lékaře je zakázáno. 

6.15  -   7.45 hod. Probuzení nemocných, ranní toaleta, převlékání lůžka, výměna 

inkontinentních pomůcek, odběr biologického materiálu 

 

7.45  -   8.30 hod. Podání léků, aplikace inzulínu, snídaně 
8.30  - 11.30 hod. Celková koupel nemocných, úprava a úklid pokojů a nočních 

stolků, lékařská nebo primářská vizita, převazy, rehabilitace, 

odborné výkony a ošetření, aplikace injekčních léků a infuzí 

11.00 - 12.00 hod. Podání léků, aplikace inzulínu, oběd 
12.00 - 13.00 hod. Polední klid 
13.00 - 15.00 hod. Individuální program, rehabilitace, měření tělesné teploty, výměna 

inkontinentních pomůcek, převlékání pacientů, přestýlání lůžek dle 

potřeby 

15.00 - 15.30 hod. Svačina 

15.30 - 16.30 hod. Osobní volno - volný pohyb po oddělení, při příznivém počasí a po 

dohodě s ošetřujícím personálem je možnost procházek v zahradě, 

návštěvy  



 
 
 
Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655,  508 01 Hořice 
Tel.: 493 586 311, fax: 493 623 945, IČO: 00190217 

www.nemocnicehorice.cz, info@nemocnicehorice.cz 

 

 

Zdroj: ZD7 Vnitřní řád LDN, verze č.04 

 

16.30 - 17.30 hod. Podání léků, aplikace inzulínu, večeře 

17.30 - 22.00 hod. Večerní toaleta, převlékání lůžek dle potřeby, výměna 

inkontinentních pomůcek, podávání léků na noc, aplikace injekcí, 

aplikace inzulínu, podávání II. večeře diabetikům, sledování 

televizního programu 

NÁVŠTĚVY 
Návštěvy jsou doporučovány s ohledem na provoz oddělení denně od 14.00 - 19.00 hod. 

Mimo určenou dobu jsou návštěvy možné po domluvě s ošetřovatelským personálem. 

Návštěvy musí respektovat pokyny ošetřovatelského personálu. Při vstupu na oddělení je 

třeba provádět dezinfekci rukou, dávkovač s dezinfekcí na ruce je u vchodu 

s informačním letákem. Návštěva vždy musí být ohlášena sestře, nelze vstupovat na 

pokoje bez souhlasu personálu. 

Požádejte své příbuzné nebo známé, aby brali ohled na ostatní nemocné, aby se chovali 

ukázněně, nesedali na lůžka a pamatovali na to, že nemocní potřebují klid. Dále je 

požádejte, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách. Nedoporučujeme, aby se návštěv 

účastnily děti do 6ti let. 

S ohledem na provoz oddělení a zdravotní stav pacienta je možné sjednat návštěvy 

individuální, event. je možná nepřetržitá přítomnost zákonného zástupce, popř. osoby 

určené zákonným zástupcem nebo osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to dle 

konkrétních možností oddělení a dle hygienicko-epidemiologického režimu oddělení. 

 

PROPUSTKY 
Propustky pacientů mimo LDN povoluje ošetřující lékař v souladu s aktuálním 

zdravotním stavem pacienta. Propustka se povoluje na přání pacienta, a to v případě, že je 

to prospěšné z hlediska jeho zdravotního stavu. Pacient nebo jeho doprovod v tomto 

případě podepíše prohlášení o opuštění LDN na vlastní žádost. 

 

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ 
Zaručujeme naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude 

přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálním ohledem na Vaše soukromí. Je však 

velmi důležité informovat lékaře o potížích a o všem, co Vás bolí a trápí.  Informace o 

Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. 

S ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků, určete v příjmovém 

dekurzu (informovaném  souhlasu s hospitalizací), kterým blízkým osobám mohou být 

sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu, dále, kdo může nahlížet do Vaší 

zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy, opisy nebo kopie těchto dokumentů. 

V případě, že nebudete schopen/-a s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas 

nebo nesouhlas s poskytovanou péčí, uveďte, kdo bude oprávněn tento souhlas vyslovit 

za Vás, nebo uveďte, že si nepřejete, aby kdokoli jiný za Vás vyslovil souhlas nebo 

nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb. 

Informace o zdravotním stavu lze podávat telefonicky pouze ve výjimečných případech a 

na základě předchozí domluvy mezi zdravotníky a příbuznými s jednoznačnou 



 
 
 
Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655,  508 01 Hořice 
Tel.: 493 586 311, fax: 493 623 945, IČO: 00190217 

www.nemocnicehorice.cz, info@nemocnicehorice.cz 

 

 

Zdroj: ZD7 Vnitřní řád LDN, verze č.04 

 

identifikací volajícího. Můžete rovněž vyslovit zákaz podávání informací o Vašem 

zdravotním stavu, a to s výjimkami, které stanoví zákon a kdy mohou být tyto informace 

podány bez Vašeho souhlasu. 

Zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba 

ze společné domácnosti je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, jestliže o to 

ošetřující personál požádá. Tuto povinnost má i osoba, která uplatňuje právo na 

informace o zdravotním stavu pacienta. 

 

KOUŘENÍ 
Kouření je v areálu Městské nemocnice zakázáno (povoleno je pouze na místech k tomu 

určených a zřetelně označených). Respektování tohoto zákazu je v souladu s Vaším 

léčebným režimem.  

 

SOCIÁLNÍ PÉČE 
V nemocnici pracuje zdravotně sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat 

prostřednictvím sestry na oddělení. Pomůže Vám v řešení sociálních problémů, zejména 

pokud vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním a  podá Vám potřebné sociálně-právní 

informace.Poskytuje sociální poradenství, pomáhá řešit osobní problémy pacientů, 

zastupuje pacienty na úřadech. 

Pacientům, kteří se ze zdravotních důvodů nejsou schopni o sebe po návratu z nemocnice 

postarat sami či s pomocí blízkých, pomůže zdravotně sociální pracovnice se zajištěním 

domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby případně dalších forem následné péče.  

 
DUCHOVNÍ SLUŽBY 
Můžeme Vám také zajistit poskytnutí duchovní služby, informace získáte od staniční 

sestry na oddělení, kde jste hospitalizováni. 

 

PROPUŠTĚNÍ 
Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu 

léčení. Pokud nebudete při poučení něčemu rozumět, neváhejte se zeptat. Do tří dnů od 

propuštění ohlaste u svého praktického lékaře návrat z nemocnice. Jen tak si zajistíte 

návaznost léčby. 

 
Na závěr si Vás dovolujeme požádat, abyste k léčbě přistupovali s aktivním zájmem o 

Vaše zdraví a důvěrou ve schopnosti našich lékařů a sester, protože předpokladem 

úspěšné léčby je úzká spolupráce mezi Vámi a ošetřujícím personálem. 

 

Nerespektování tohoto Vnitřního řádu Městské nemocnice Hořice může vést k 
předčasnému ukončení hospitalizace a následnému propuštění z nemocniční péče. 
 
Přejeme Vám, aby pobyt v LDN byl pokud možná příjemný a ještě jednou děkujeme za 

Vaši důvěru. 

      Ing. Roman Bečvář 

V Hořicích dne 5.3.2018          ředitel MěN 


