
 

Léčebný řád  Vsetínské nemocnice a.s. 
1. Při přijetí do nemocnice se Vás ujme  
sestra, která Vás seznámí s oddělením, 
uvede do pokoje, zapůjčí nemocniční 
prádlo a pomůže s uložením osobních věci  
a hygienických potřeb na vyhrazené místo.

2. Po uložení na lůžko vyčkejte příchodu 
ošetřujícího lékaře, který provede vyšetření
a stanoví léčebný režim.

3. Léčebný režim dodržujte. Užívejte pouze 
léky, které máte ošetřujícím lékařem 
naordinovány. Informujte ho rovněž  
o lécích předepsaných jinými lékaři a dalších 
podstatných skutečnostech pro poskytování 
zdravotních služeb.

4. Dieta je součástí léčebného režimu. Jejím 
porušením můžete narušit zdárný průběh léčby. 
V nemocniční stravě se mohou vyskytovat 
alergenní složky. Seznam těchto alergenů je 
umístěn u jídelního lístku, v němž jsou vyznačeny 
číselné kódy. Informace o alergenech také 
můžete získat zprostředkovaně přes nutriční 
terapeutku.

5. Dbejte pokynů lékaře a sestry před  
provedením vyšetřovacích a léčebných výkonů.

6. Poučení o povaze onemocnění  
a o potřebných zdravotních výkonech Vám 
poskytne, a popřípadě i osobám blízkým  
a osobám, které určíte, ošetřující lékař.

7. Neponechávejte u sebe cennosti nebo větší 
obnos peněz. Využijte také možnosti jejich 
úschovy v trezoru nemocnice.

8. Své věci odkládejte pouze na místech  
k tomu určených nebo na místech, kam se 
obvykle odkládají.

9. Pobíráte-li důchod a Váš pobyt v nemocnici 
je dlouhodobý, využijte možnosti přejímání 
důchodu druhým z manželů nebo možnost 
jeho uložení na poště. V případě hospitalizace 
delší než 30 dnů, je možné přejímání důchodu  

v nemocnici za podmínek, o kterých Vás  
na vyžádání informuje sestra.

10. Kouření a vnášení či konzumace alkoholu 
nebo jiných návykových látek je v celém areálu 
nemocnice zakázáno.

11. V době pobytu v nemocnici mají příbuzní  
i známí možnost denně Vás navštívit. Je však 
nutné, aby se řídili pokyny zaměstnanců oddělení. 
Návštěva a případně dlouhodobější pobyt osoby 
blízké či Vámi určené je možný, pokud jejich 
přítomnost nenaruší poskytování zdravotních 
služeb a práva ostatních pacientů.

12. K opuštění nemocnice na propustku 
potřebujete svolení ošetřujícího lékaře.

13. Pokud Vám to zdravotní stav dovolí, můžete 
využívat areál nemocnice, rovněž máte možnost 
navštívit nemocniční kapli. Je však vhodné 
každý odchod ohlásit sestře. Zabráníte tím 
nedorozumění.

14. Chcete-li používat vlastní televizor, rádio 
popřípadě jinou spotřební elektroniku, informujte 
o tom ošetřující personál.

15. Noční klid je v nemocnici od 22:00 hodin  
do 6:00 hodin.

16. Doprovod a přítomnost asistenčního 
psa u osob se smyslovým nebo tělesným 
postižením je možný za předpokladu, že 
nebudou omezena práva ostatních pacientů 
a narušen hygienickoepidemiologický režim  
a provoz oddělení obecně.

17. V případě závažného porušování tohoto 
léčebného řádu má poskytovatel zdravotních 
služeb právo ukončit péči.

                   Děkujeme za pochopení a spolupráci.
                                         Přejeme brzké uzdravení.


