VNITŘNÍ ŘÁD PN KOSMONOSY

Vnitřní řád nemocnice se skládá jednak ze společné obecné části, jednak z případných
individualizovaných kapitol podle provozní povahy jednotlivých oddělení. Tyto další součásti nesou
názvy „Domácí řád“, „Léčebný řád“ a „Režim“ apod.
Obecná část:
A. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen
 prokázat svou totožnost
 při přijetí i během pobytu se podrobit potřebné hygienické očistě dle pokynů zdravotnického
personálu
 podrobit se dalším protiepidemickým opatřením v případě situace ohrožení nakažlivou nemocí
 řídit se vnitřním řádem nemocnice a jejího příslušného oddělení
 dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb
vyslovil souhlas
 vyhnout se vědomému jednání, kterým by poškozoval vlastní zdraví
 pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního
stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků včetně užívání návykových látek i o dalších
skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb
 respektovat pokyny zdravotnického personálu a zachovávat při jednání se zdravotníky běžnou
občanskou slušnost
 chovat se ohleduplně ke spolupacientům
 pacientům je zakázáno pořizovat foto-, video - a audiozáznamy pracovníků PNK i
spolupracientů bez svolení primáře oddělení a osob, jež by na nich měly/mohly být
zachyceny. Publikace nelegálně pořízených záznamů na sociálních sítích i jinde by pak
mohla přinést i soudní dohru.
 chovat se šetrně k majetku zdravotnického zařízení
 zdržet se během hospitalizace požívání alkoholu nebo jiné návykové látky a podrobit se na
základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem
prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Za součást
pobytu se z tohoto hlediska považují i propustky.
 nevnášet na oddělení nedovolené předměty (zbraně, alkohol, drogy apod.)
 kouřit pouze na vyhrazených místech, případně ve vyhrazenou dobu
 neprovozovat nepovolené elektrospotřebiče
 neodcházet svévolně z nemocnice, tj. bez vědomí zdravotnického personálu. Dobrovolně
hospitalizovaný pacient má právo na svou žádost kdykoli odejít na základě reversu.
 uhradit PN Kosmonosy případné zaviněné škody na majetku v souladu s Občanským
zákoníkem a na základě rozhodnutí škodní komise PNK
B. Pokud pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně
nedodržuje navržený individuální léčebný postup, přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další
poskytování zdravotních služeb, nebo se neřídí vnitřním řádem, může být poskytování zdravotních
služeb v nemocnici ukončeno. Podmínky: nežádoucí chování není způsobeno zdravotním stavem
(kvalifikace záleží na primáři oddělení), pobyt v nemocnici je dobrovolný a propuštěním nedojde k
bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví. (odkaz: § 48, odst. 1, písmeno d),
e) zákona 372/2011 Sb.)
C. 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 psa u sebe ve
zdravotnickém zařízení, a to tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů. Posouzení obou
zvýrazněných kritérií a individualizované rozhodnutí je plně v kompetenci primáře oddělení. (odkaz: §
30, odst. 3 zákona 372/2011 Sb.)
D. V PN Kosmonosy nelze realizovat pobyt zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené společně s
hospitalizovaným nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům z
důvodu zásadního narušení poskytování zdravotních služeb (speciální režim psychiatrickéhooddělení)
i z důvodu nevybavenosti zařízení pro takový pobyt. (odkaz: § 47, odst. 1 b) zákona 372/2011 Sb.).

