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Dětská psychiatrická nemocnice Louny

příspěvková organizace
Rybalkova 2962, 440 01 Louny
_______________________________________________________________________________________________________________
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Informace pro pacienty a návštěvy pacientů
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Návštěvy jsou denně, ideální doba je ve všední dny od 13:30 do 17:00 hodin, o víkendech
od 8:00 do 17:00 hodin, obvykle po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem oddělení.
Návštěvní doba je stanovena s ohledem na provoz a léčebný režim. Optimální jsou návštěvy
v době, kdy neprobíhají vizity a odborná vyšetření, která se provádí většinou v dopoledních
hodinách.
Zákonní zástupci, osoby blízké mohou realizovat návštěvy pacienta bez omezení, pokud je
nemají soudním rozhodnutím zakázáno.
Návštěvu může osoba pacientovi blízká předem ohlásit telefonicky staniční sestře nebo
vedoucí sestře směny.
Odborný personál je povinen provést kontrolu totožnosti osoby přicházející na návštěvu
a vždy informovat ošetřujícího lékaře nebo službu konajícího lékaře.
Návštěvy jsou povinné dodržovat doporučení odpovědných zaměstnanců nemocnice
(ošetřující lékař nebo službu konající lékař nebo vedoucí sestra směny), a to především:

1) zdržovat se na místech předem domluvených (návštěvní místnost, areál nemocnice, město
Louny, jiné místo apod.),
2) dodržet sjednaný čas návratu,
3) zdržet se činností, které by byly v rozporu s léčebným režimem pacienta,
4) je zakázáno nosit pacientům alkoholické nápoje, cigarety, omamné a psychotropní látky,
5) je zakázáno vnášet do nemocnice zbraně, výbušniny, petardy či jiné nebezpečné látky
a předměty,
6) informovat vedoucí sestru směny o předmětech, které si pacient přináší na oddělení,
7) informovat vedoucí sestru směny o všech mimořádných okolnostech spojených s návštěvou
u pacienta, které by mohly mít vliv na jeho zdravotní stav,
8) vstup se zvířaty je přísně zakázán, výjimkou jsou vodící nebo asistenční psi.
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Během návštěvy je možné využít návštěvní místnost, areál nemocnice nebo podle rozhodnutí
lékaře odejít i mimo areál nemocnice.
U nemocných, kteří jsou upoutáni na lůžko, jsou návštěvy možné na pokojích, pokud tomu
nebrání zdravotní a provozní důvody a po domluvě s lékařem.
Na základě hygienicko - epidemiologických důvodů může být vyhlášen zákaz návštěv. Zákaz
návštěv nebo dočasné omezení z důvodů hygienicko epidemiologických může vyhlásit ředitel
nemocnice.
V krajním případě je oprávněn, po zvážení všech okolností, povolit výjimku z tohoto zákazu
primářka nemocnice.
V nemocnici platí zákaz kouření ve všech prostorách budovy, kouření je povoleno pouze
na vyhrazeném venkovním prostoru.
Návštěvní řád je platným dokumentem pro zaměstnance nemocnice a návštěvy pacientů.
Návštěvy se mohou zapisovat do návštěvní knihy, která je uložena na odděleních A a B.
Návštěvní řád je uveřejněn na každém oddělení, v návštěvní místnosti a u centrálního příjmu
pacientů.

V Lounech dne 1. října 2018

Mgr. Pavel Kráčmer, DiS.
ředitel

