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Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL).  D kujeme za d ru, kterou jste
nám projevili tím, že jste se sv ili do naší pé e.

Obecné informace
Snahou všech zam stnanc  FN Olomouc je poskytnout Vám kvalitní zdravotní pé i, ohledupln
a s porozum ním. V této snaze nám m žete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním p ístupem
k lé  a dodržováním pravidel tohoto vnit ního ádu, který je závazný pro všechny naše
pacienty.

Budete do zna né míry spolurozhodovat o zp sobu lé by, jejím pr hu, trvání a výsledku.
Budeme Vás informovat o Vašem zdravotním stavu, individuálním lé ebném plánu a pr hu
lé by.

Zaru ujeme Vám naprostou d rnost a ochranu všech údaj  o Vaší osob . Informace o
Vašem zdravotním stavu podává výhradn  ošet ující léka  pouze Vám a Vámi ur eným
osobám. S ohledem na povinnou ml enlivost zdravotnických pracovník , ur ete
v Informovaném souhlasu s hospitalizací, kterým Vašim blízkým osobám mohou být sd lovány
informace o Vašem zdravotním stavu a kdo m že nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace.
V p ípad , že se Váš zdravotní stav zhorší a nebudete schopen/a vyslovit souhlas nebo
nesouhlas s poskytovanou pé í, uve te, kdo bude oprávn n tento souhlas vyslovit za Vás.
Pokud si nep ejete, aby kdokoliv jiný za Vás vyslovil souhlas nebo nesouhlas s poskytováním
zdravotních služeb, je nutné toto také uvést.

ed ambulantním ošet ením i p ijetím k hospitalizaci p edložte, prosím, pr kaz Vaší zdravotní
pojiš ovny, která uhradí FNOL náklady spojené s Vaší lé bou. Pacient je povinen uhradit
nemocnici cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo áste  hrazených
z ve ejného zdravotního pojišt ní nebo jiných zdroj , které mu byly poskytnuty na základ  jeho
souhlasu. Samoplátc m bude zdravotní pé e poskytnuta na základ  p edem uzav ené dohody.
V tomto p ípad  provedete úhradu pé e v hotovosti proti vystavenému ú tu na vyzna ených
platebních místech FN Olomouc.

Máte právo na p ítomnost osoby blízké nebo osoby Vámi ur ené a to v souladu s Domácím
ádem daného odd lení a nenaruší-li p ítomnost t chto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Pacient, který je osobou zbavenou zp sobilosti a d tský pacient má právo na nep etržitou
ítomnost zákonného zástupce b hem pobytu ve FNOL s ohledem na Domácí ád daného

odd lení.

Pacientovi se smyslovým nebo t lesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem
je umožn n jeho pobyt v p ípad , že nenaruší práva ostatních pacient  a pacient si sám
prost ednictvím další osoby zajistí b žnou pé i o psa (strava, ven ení apod.). P ítomnost psa
schvaluje primá  odd lení nebo ošet ující léka  na základ  provozních podmínek odd lení. Je
možné, že na n kterých odd leních bude p ítomnost asisten ního psa odmítnuta. D vody jsou
hygienické a p edem d kujeme za pochopení.

íjem
i p ijetí na l žkové odd lení Vám bude na ruku p ipevn n identifika ní náramek, který bude

odstran n p i ukon ení hospitalizace ve FNOL. Dále p i p ijetí na l žko odevzdáte své oble ení
službu konajícímu ošet ovatelskému personálu, který zajistí po jeho sepsání ádné uložení,
pokud nebudete mít své v ci uloženy u sebe na pokoji. Pro pobyt v nemocnici m žete použít
vlastní prádlo (pyžamo, župan, bezpe nou obuv) za p edpokladu, že je zaru ena jeho astá
vým na, špinavé prádlo nelze skladovat na pokoji.

mailto:fn@fnol.cz
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Výjimkou jsou nap . poopera ní jednotky intenzivní pé e, klinika anesteziologicko resuscita ní a
intenzivní medicíny, kde je nutno z hygienických d vod  používat nemocni ní prádlo. Zde Vám
zap í pot ebné nemocni ní prádlo.

i ukon ení lé ení veškeré zap ené prádlo i zdravotní pom cky nepoškozené vrátíte.
Vým na ložního a osobního prádla se provádí podle pot eby, nejmén  však jednou týdn .
Pacient má právo na ist  povle ené l žko, má však také povinnost je udržovat v istot .
Upozorn te, prosím, své návšt vy, aby nesedali na l žka.
Udržujte istotu nejen na pokojích, ale také na chodbách, v sociálních za ízeních a samoz ejm
v celém areálu nemocnice.

Respektujte t íd ní odpadu, odpad vyhazujte, pouze do koš  k tomu ur ených a ozna ených.
V zájmu vlastní ochrany p ed nemocni ními nákazami dodržujte osobní hygienu a dbejte
doporu ení zdravotnického personálu, zejména v oblasti hygieny rukou.

Cenné v ci
Šperky, v tší obnosy pen z, spo itelní knížky, platební karty apod. doporu ujeme ponechat
doma. V p ípad , že je u sebe máte, doporu ujeme Vám, abyste si je uložil/a k úschov  do
nemocni ního trezosru. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení, po jehož p edložení
Vám budou p i propušt ní vydány. Jen v p ípad  takovéto úschovy cenností m žete uplat ovat

i nemocnici nárok na náhradu p ípadných ztrát, nebo  za jinak uložené pen žní ástky a
cennosti nemocnice neru í (týká se i mobilních telefon ).
Pokud máte u sebe zbra , je bezpodmíne  nutné, ihned tuto skute nost oznámit
zdravotnickému personálu, který ve spolupráci s P R zabezpe í její zákonné uložení.

Léky
Informujte léka e o všech lécích, které v sou asné dob  užíváte. Pokud užíváte n které léky k
lé  specifického onemocn ní, odevzdejte je po p íchodu na odd lení zdravotní sest e. Váš
ošet ující léka  rozhodne, zda je za adí do spektra lék , které Vám budou podávány b hem
nemocni ní lé by. B hem pobytu v nemocnici neužívejte žádné léky, o kterých není informován
Váš ošet ující léka . Veškeré pot ebné léky budete dostávat v p esných dávkách a asech od
zdravotní sestry. Jakékoliv negativní pocity p i užívání lék  ihned sd lte ošet ujícímu léka i
nebo zdravotní sest e. Léky p inesené z domu Vám budou vydány p i odchodu z nemocnice.

Informace
Od ošet ujícího léka e získáte informace o své nemoci a pot ebných lé ebných postupech.
Máte nárok na poskytnutí úplných, srozumitelných a vy erpávajících informací a dozv t se o
všech dostupných možnostech vyšet ení a lé by. Máte právo vyžádat si konzulta ní službu od
jiného poskytovatele zdravotních služeb.

hem Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pe uje tým složený z léka , zdravotních sester a
ostatních zdravotnických pracovník , vedený ošet ujícím léka em, který ur uje v rámci pokyn
primá e odd lení diagnostický a lé ebný postup. Za ošet ovatelskou pé i odpovídá kolektiv
sester pod odborným vedením vrchní sestry. Dbejte rad a pokyn  týkajících se Vaší lé by,
nebo  jinak by Váš pobyt v nemocnici nesplnil sv j ú el. Ve všech svých t žkostech a
problémech se s d rou obracejte na své ošet ující zdravotní sestry i léka e. V závažné v ci
máte právo obrátit se na primá e odd lení, editele nemocnice nebo ombudsmana.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje tým zdravotn  sociálních pracovník , které m žete
kontaktovat prost ednictvím stani ní sestry na odd lení. Podají Vám na požádání pot ebné
sociáln  právní informace a pomohou v ešení sociálních problém , zejména t ch, které vznikly
v souvislosti s vaším onemocn ním. Pacient m, kte í ze zdravotního d vodu nejsou schopni se
o sebe po návratu z nemocnice postarat sami, i s pomocí blízkých, zajistí domácí
ošet ovatelskou pé i, pe ovatelskou službu a navrhnou další vhodné formy následné pé e.

Fakultní nemocnice Olomouc je výukovým pracovišt m pro kvalifika ní a další formy vzd lávání
léka , sester, porodních asistentek a dalších zdravotnických pracovník . Se studenty i
školenci se m žete b hem svého pobytu v naší nemocnici setkat, podílí se na ošet ování a
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lé ení pacient  pod vedením zkušených zdravotník . Máte právo znát jejich jméno a p íjmení, a
taktéž jména a p íjmení všech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník  p ímo
zú astn ných na poskytování zdravotních služeb. Máte právo odmítnout p ítomnost osob, které
nejsou na poskytování zdravotních služeb p ímo zú astn ny. V p ípad , že s pé í
poskytovanou studentem nesouhlasíte, máte právo to uvést v informovaném souhlasu s
hospitalizací.

V t žké životní situaci, kdy se nap íklad stanete ob tí trestného inu, je Vám FNOL nápomocna.
Zdravotnický personál Vám poskytne kontakty, kam se m žete obrátit s žádostí o odbornou
pomoc a za jakých podmínek, máte právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci.

Více informací naleznete na:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753

Bolest
Máte-li n jakou bolest, sd lte tuto skute nost ošet ujícímu léka i. Vaše sd lení p isp je nejen
ke stanovení diagnózy Vašeho onemocn ní a Vašich potíží, ale ovlivní i p íslušnou lé bu a
umožní léka i bolest zmírnit i odstranit.

Lé ebná výživa a stravování
Léka em p edepsaná dieta je významnou sou ástí lé by, ošet ující léka  ji stanovuje s ohledem
na Vaše onemocn ní a celkový zdravotní stav. Pokud chcete pít vlastní nápoje  - minerální vody
i limonády a požívat vlastní stravu, pora te se vždy s léka em.

Jakékoliv p ipomínky ke strav  a Vaše p ání sd lte stani ní sest e nebo ošet ujícímu léka i.
Strava, pokud není ur eno léka em jinak, je podávána:
snídan  od    7:30 hod
ob d      od  11:00 hod
ve e   od  17:00 hod
2. ve e ve 21:00 hod (pouze u speciální diety)
Soukromou stravu lze konzumovat po konzultaci se zdravotní sestrou nebo s léka em. Hotové
pokrmy je t eba zkonzumovat ihned, zam stnanci FNOL nezajiš ují mytí soukromého nádobí
pacient , zajist te si okamžitý odnos tohoto nádobí. V p ípad  pot eby je pacient m k dispozici
vy len ná lednice pro uchování potravin. Tyto potraviny musí být vždy ozna eny Vašim jménem
a minimální trvanlivostí. V p ípad , že nejsou ozna eny datem spot eby, je dovoleno je
uchovávat po dobu maxim. 24 hodin od jejich uložení. Na odd leních provád jí zdravotni tí
pracovníci pravidelné kontroly trvanlivosti uložených potravin, pokud zjistí u n kterého výrobku
uplynulou maximální dobu trvanlivosti, nebo špatný stav, oznámí tuto skute nost pacientovi a
mohou potraviny zlikvidovat. Nemocnice nep ebírá odpov dnost za p ípadné odcizení, kvalitu a
trvanlivost hotových jídel, i uložených potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené
diety. Zbytky jídel na pokoji pacient  nesmí z stávat. Kou ení, požívání alkoholických nápoj  a
omamných látek je v celém areálu nemocnice zakázáno.

Denní rozvrh
Váš pohybový režim ur uje ošet ující léka . L žkové odd lení m žete opustit na krátký as jen
se souhlasem zdravotní sestry, nap . nákup v kiosku, procházka venku. B hem Vaší
hospitalizace se denní rozvrh ídí režimem p íslušného odd lení. Každé odd lení má
vypracovaný Domácí ád, podle kterého se pacienti ídí. Propustka se poskytuje v tšinou p i
dlouhodobé hospitalizaci se souhlasem ošet ujícího léka e odd lení.

Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytným pomocníkem p i Vašem lé ení. Nerušte prosím
ostatní pacienty. Polední a no ní klid dodržujte v souladu s domácím ádem odd lení, na
kterém jste hospitalizován/a. Se souhlasem ostatních pacient  na pokoji m žete užívat vlastní
i zap ený televizní p ijíma  v dob  mimo stanovený polední a no ní klid.

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753
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Žádáme Vás, abyste brali ohledy na ostatní pacienty, zejména abyste je neobt žovali
nadm rným hlukem, nevhodnou dobou návšt v, atd.
Za ur itých okolností m že být takové jednání považováno za porušení lé ebného režimu.
Sou asn  Vás upozor ujeme, že p i užívání mobilního telefonu je nutné respektovat zákaz jeho
používání v blízkosti zdravotnické techniky/p ístroj .
V areálu FNOL máte k dispozici n kolik ve ejných telefonních automat .

Doporu ené návšt vní hodiny ve FNOL jsou:
Ve všední dny 15:00 – 17:00 hod
Soboty, ned le, svátky  10:00 – 11:30 hod 15:00 – 17:00 hod
Mimo tyto doporu ené návšt vní hodiny lze dohodnout s ošet ujícím léka em/sestrou ve služb
a dle závažnosti zdravotního stavu pacienta i jiný as návšt v. Každé odd lení m že
z provozních d vod  upravit návšt vní hodiny, tyto mají zve ejn ny v Domácím ádu odd lení.
Požádejte své p íbuzné a známé, aby Vás navšt vovali v menších skupinkách, brali ohled na
ostatní pacienty na pokoji. Rovn ž své p íbuzné a známé upozorn te, že pokud mají p íznaky
akutního onemocn ní, aby svou návšt vu v nemocnici odložili na dobu, až budou zdrávi.
Návšt vy na jednotkách intenzivní a resuscita ní pé e se ídí zvláštním režimem, respektujte
proto pokyny ošet ujícího personálu.
Z hygienicko-epidemiologických d vod  m že editel nemocnice návšt vy do asn  zakázat.

Nadstandardní pé e
i pobytu ve FNOL m žete požádat o ubytování na nadstandardn  za ízeném pokoji, což
edstavuje umíst ní na jednol žkovém pokoji, s televizí a lednicí. Poplatek za tento pokoj je

stanoven ceníkem poskytovaných služeb a m že se na jednotlivých odd leních lišit podle typu
vybavení pokoje. O cenách za nadstandardní pokoje, které pln  hradí pacient, Vás budou
informovat na jednotlivých odd leních.
Kapacita nadstandardních pokoj  v naší nemocnice je omezená, tuto službu je nutné si
domluvit s ošet ujícím léka em nebo stani ní sestrou.

Duchovní služby
Bohoslužby probíhají v nemocni ní kapli FNOL každou ned li ve 13:30 hodin. Pokud Vám Váš
zdravotní stav nedovolí zú astnit se a máte zájem o setkání s kn zem, sd lte svou žádost
zdravotní sest e, která Vám zajistí návšt vu duchovního u l žka. Na všech odd leních jsou
k dispozici podrobné informa ní letáky i s kontakty na duchovní.

Propušt ní
O datu propušt ní z nemocni ního ošet ení Vás bude informovat léka  p edem, abyste si mohl/a
zajistit v as odvoz dom . P ed propušt ním Vás bude ošet ující léka  informovat o dalším
postupu lé ení, vybaví Vás p edb žnou nebo definitivní propoušt cí zprávou.
Pokud Vám n které informace podané p i propušt ní nebudou srozumitelné, využijte svého
práva a ihned se léka e, který Vás propouští, zeptejte. Do t í dn  od propušt ní ohlaste u svého
praktického léka e návrat z nemocnice. Jen tak si zajistíte návaznost lé by.
Po ukon ení lé ebného pobytu je nutné, aby jste vyrovnal/a v Informa ním centru FNOL úhrady
za poskytnuté služby (regula ní poplatky, nadstandardní služby).

ed asn  m žete být propušt ni z nemocni ní pé e pouze na základ  Vašeho p ání a po
sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu).

i onemocn ní nap . infek ní chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která m že vážn
ohrožovat Váš zdravotní stav i Vaše okolí, a kdy povinné lé ení stanoví zákon, nem žete být
propušt ni ani na revers. P i svévolném opušt ní nemocnice ve výše uvedených p ípadech
jsme povinni informovat osoby blízké (je-li údaj k dispozici) a kompetentní orgány Policii R,

ípadn  Krajskou hygienickou stanici. Nemožnost propušt ní na revers se týká také d tí a Vás
v situacích, kdy si Váš zdravotní stav žádá provedení neodkladného lé ebného výkonu
nezbytného k záchran  Vašeho života.
Pokud nemocnici i p es všechna doporu ení svévoln  opustíte a nebudete v ohrožení života,
bude Vaše hospitalizace ukon ena.
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Pravidla chování
Udržujte istotu a po ádek ve všech prostorách nemocnice, za ízení zanechávejte tak isté, jak
si je sami p ejete mít. Dbejte prosím na v trání pokoj . Šet ete nemocni ní za ízení a inventá .
Nemanipulujte s vodním, sv telným a signaliza ním za ízením v etn  rozvod  medicinálních
plyn . P i pohybu v nemocnici využívejte standardní ozna ené cesty a prostory.

V ípad  požáru nebo jiné mimo ádné události, prosím nahlaste zjišt nou skute nost
personálu, a dále se te pokyny zam stnanc  FNOL.
Dle Zákona . 372/2011 Sb. o zdravotních službách máte krom  práv uvedených v kodexu i
ur ité povinnosti, které musíte respektovat.
Ve FNOL je z ízena pozice ombudsmana, který se zabývá mimo jiné i sledováním spokojenosti
pacient  s poskytováním zdravotní pé e v nemocnici a je Vám k dispozici p i ešení Vašich
nám , p ipomínek i stížností.

istupujte k lé  s aktivním zájmem o Vaše zdraví a d rou ve schopnosti našich léka  a
ostatních zdravotnických pracovník , protože p edpokladem úsp šné lé by je úzká spolupráce
mezi Vámi a zdravotníky.
Nerespektování pravidel, uvedených v tomto vnit ním ádu a domácích ádech jednotlivých
odd lení m že vést dle Zákona . 372/2011 Sb. k p ed asnému ukon ení Vaší hospitalizace a
k následnému propušt ní.

ejeme Vám brzké uzdravení a v íme, že budete s poskytnutou pé í a dalšími službami
spokojeni

                                                                                             doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
                         editel FN Olomouc

Tento vnit ní ád je platný od 8. 10. 2013.

Vydáním 2. verze tohoto vnit ního ádu se nahrazuje verze . 1 ze dne 1. 4. 2012.


