Mulačova nemocnice s.r.o., Dvořákova 17, 301 00 Plzeň

Vnitřní řád
1. Obecně
Vnitřní řád nemocnice upravuje poskytování zdravotních služeb, práva a povinnosti pacientů a osob
pacientům blízkých, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních
služeb a další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb.
Tento vnitřní řád je zpracován podle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., dále podle zákona
o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. a dalších souvisejících předpisů v platném znění.

2. Charakteristika zdravotnického zařízení
Mulačova nemocnice s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení poskytující ambulantní, jednodenní
a lůžkovou péči. Dle časové naléhavosti je poskytována neodkladná, akutní, nezbytná a plánovaná
zdravotní péče. Podle účelu poskytnutí na preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně
rehabilitační a ošetřovatelskou.
Interní oddělení
 lůžková část
 ambulantní část
 interní ambulance
 ordinace praktického lékaře
 diabetologická ambulance
 kardiologická ambulance
 gastroenterologická ambulance
 revmatologická ambulance
Chirurgické oddělení
 lůžková část
 centrální operační sály
 ambulantní část
 chirurgická ambulance
 ortopedická ambulance
 urologická ambulance
Gynekologicko-porodnické oddělení
 lůžková část
 ambulantní část
 všeobecná gynekologická ambulance
 odborná gynekologická ambulance
Novorozenecké oddělení
 lůžková část
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C-JIP



lůžková část
 anesteziologie

NIP



lůžková část

Kožní ambulance
Oční ambulance
Dětské odborné ordinace – kardiologie, nefrologie
Oddělení léčebné rehabilitace
Radiodiagnostické oddělení
Oddělení klinické biochemie
Po dobu hospitalizace v nemocnici pečuje o pacienta zdravotnický tým složený z ošetřujícího lékaře,
lékařů, sester a ostatních zdravotnických pracovníků, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení
diagnostický a léčebný postup. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod vedením staniční či
vedoucí sestry daného oddělení. Všechen nelékařský zdravotnický personál je podřízen hlavní sestře
nemocnice.
Všichni primáři oddělení a hlavní sestra jsou přímo podřízeni řediteli nemocnice.
Péče je poskytována na náležité odborné úrovni a naší snahou je svědomitě pečovat o všechny pacienty
a navrátit jim co nejdříve zdraví. Zaručujeme naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o osobě
pacienta. K léčbě je přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na soukromí pacientů.
Pacient je po celou dobu hospitalizace povinen chovat se ohleduplně k ostatním pacientům a jejich
právům, nenarušovat jakkoliv svůj léčebný režim ani léčebný režim ostatních pacientů a umožnit
zdravotnickému personálu plnění jejich pracovních povinností.
Otázky tímto vnitřním řádem výslovně neupravené se řídí domácím řádem jednotlivých oddělení.
Porušování Vnitřního řádu může vést i k předčasnému propuštění pacienta z hospitalizace.
Dodržování pravidel Vnitřního řádu je závazné pro všechny pacienty.

3. Příjem pacientů k hospitalizaci
Příjem pacientů k hospitalizaci je organizován prostřednictvím příjmových ambulancí daného oddělení.
Při přijetí k hospitalizaci bude pacient vyzván lékařem k vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních
služeb písemnou formou vyplněním formuláře „Informovaný souhlas s hospitalizací“.
Oblečení pacientů je uloženo v šatně oddělení nebo přímo na pokoji nemocných.
Osobní věci pacientů jsou uloženy přímo na pokojích. Peníze a cenné předměty, které nemůže převzít
doprovod pacienta, musí být neprodleně uschovány v trezoru nemocnice. O uložení cenností obdrží
pacient potvrzení, po jehož předložení jsou cennosti vráceny zpět. Za jinak uložené peněžní částky
a cennosti nemocnice neručí.
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4. Hospitalizace
4.1. Léčebný režim
Léčebný režim je nedílnou součástí individuálního léčebného postupu, který stanoví lékař a je povinen
s ním pacienta seznámit a odpovědět na případné dotazy. Zahrnuje všechny léčebné postupy jako je
podávání léků, operační zákroky, rehabilitaci, pohybový režim, dietní opatření. Cílem je dosáhnout co
nejlepšího efektu poskytované péče.

4.2.Informace o lécích
O lécích, které pacient užívá nebo si přináší z domova, je povinen informovat ošetřujícího lékaře při
příjmu. Donesené léky pacient odevzdá ošetřujícímu personálu, který je zaeviduje a uloží na určené
místo. Bez vědomí ošetřujícího lékaře pacient nesmí užívat žádné přinesené léky.

4.3. Lékařské vizity
Probíhají u lůžka pacienta na pokojích v určených časech primářem oddělení.

4.4. Stravování
Stravu a dietu určuje ošetřující lékař, konzultaci o dietě poskytuje nutriční terapeut.
Léčebná dieta je podstatnou části léčby a je tedy v zájmu pacienta, aby dietní doporučení byly
dodržovány.
Strava pacientů na lůžkové oddělení je dovážena v uzavřeném tabletovém systemu z kuchyně nemocnice.
Podávání stravy nemocným probíhá v pravidelných časech, uvedených v „Domácím řádu“ oddělení.
V kuchyňkách na odděleních jsou připravovány teplé nápoje.
Konzumace donesených potravin a nápojů je možné výhradně se svolením ošetřujícího lékaře.
Tyto potraviny musí být řádně označeny jménem pacienta a uloženy do lednice určené pro pacienty a jsou
pravidelně kontrolovány ošetřujícím personálem oddělení.

4.5.Úklid
Úklid všech prostor se provádí denně navlhko v případě potřeby i častěji.
Úklid na všech pracovištích nemocnice, vč. intenzivní péče, je prováděn v souladu s platnou legislativou,
podle
Vyhlášky
č. 306 / 2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

4.6.Prádlo
Výměna osobního prádla a lůžkovin pacienta se provádí podle potřeby, nejméně však jednou týdně, vždy
po kontaminaci a po propuštění nebo přeložení pacienta

4.7. Návštěvy
Pacient má právo při poskytování zdravotních služeb na přítomnost osoby blízké, nebo osoby určené
pacientem, nenaruší-li jeho přítomnost poskytnutí zdravotních služeb a je-li to možné vzhledem
k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.
Návštěvní doba:
PO – PÁ

1600 - 1700 hod.
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SO, NE, svátky

1400 - 1600 hod.

Návštěvy na oddělení C-JIP a NIP se řídí zvláštním režimem.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je možné návštěvy vedením nemocnice ZAKÁZAT.

4.8. Propuštění
Při propouštění z hospitalizace ošetřující lékař pacienta poučí o dosavadním průběhu léčení, dalším jeho
plánovaném postupu, vybaví propouštěcí zprávou a předepsanými léčivy na dobu nezbytně nutnou
(3 dny).
Do 3 dnů od propuštění z hospitalizace je pacinet povinnen kontaktovat svého praktického lékaře
a předat mu propouštěcí zprávu za účelem konzultace dalšího léčebného postupu.
K předčasnému propuštění z hospitalizace může dojít na základě přání pacienta a po sepsání negativního
reversu nebo při porušení léčebného režimu.

4.9.Duchovní služba
Při poskytování zdravotní péče se zaměstnanci nemocnice snaží respektovat hodnotový systém pacientů.
Pacienti mohou projevit přání hovořit s osobou, která uspokojí jejich duchovní či náboženské potřeby.
V případě zájmu o tyto služby, lze návštěvu duchovního zprostředkovat (obraťte na staniční sestru
oddělení).

5. Ambulance
5.1. Ordinační doba
Aktuální časy ordinačních hodin jsou na dveřích jednotlivých ambulancích a též na webu nemocnice.

6. Všeobecné
6.1. Práva a povinnosti pacienta
Tyto upravuje samostatný dokument „Práva a povinnosti pacienta“ umístěných na webových stránkách
Mulačovy nemocnice.

6.2. Přítomnost osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání
V rámci nemocnice probíhá pod dohledem plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků příprava
budoucích zdravotnických pracovníků na výkon povolání. Pacient má právo zakázat přítomnost studentů
při poskytování zdravotních služeb, a to před zahájením hospitalizace nebo kdykoli
v jejím průběhu. Pacient má rovněž právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou účastny na
poskytování zdravotních služeb během hospitalizace.

6.3.Kouření
Ve všech vnitřních prostorách nemocnice je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.
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5.1 Stížnosti
Postup pro podávání, přijímání a vyřizování stížností na poskytování zdravotních služeb dle zákona
č.372/2011 Sb., o zdravotních službách v Mulačově nemocnici s.r.o. je k nahlédnutí a dispozici na webu
nemocnice, v tištěné podobě na jednotlivých odděleních nemocnice a v recepci.
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