Domácí řád odd. 1A Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
Oddělení 1A je psychiatrické doléčovací uzavřené mužské oddělení určené pro pacienty ve věku
18-65 let, jejichž zdravotní stav zpravidla vyžaduje nepřetržitý dohled a péči zdravotnického
personálu, pravidelné i nepravidelné ordinace psychofarmak, pracovní a edukační aktivity a
režimové vedení v terapeutické komunitě. Na oddělení 1A probíhají střednědobé a dlouhodobé
hospitalizace ústavní psychiatrické ochranné léčby mužů trpících závažnými psychiatrickými
poruchami zejména z okruhu psychotických onemocnění. Oddělení je zaměřeno na psychiatrickou
a sociální rehabilitaci mužů s chronickým duševním onemocněním.
DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 1A v návaznosti na obecná ustanovení domácího řádu nemocnice
upřesňuje a doplňuje pravidla, která platí pro pacienty hospitalizované na oddělení 1A:
1. KOUŘENÍ: Je pacientům povoleno na vyhrazeném místě, kuřárně.
Kuřárna je otevřena od 6:00 do 22:00 hod.
2. VAŘENÍ KÁVY:Vaření kávy a čaje pacientům zajišťuje ošetřovatelský personál 4x denně.
3. TELEFONOVÁNÍ: Telefonování je umožněno z vlastních mobilních telefonů pacientům,
kteří mají samostatné volné vycházky a to po dobu volných vycházek mimo oddělení. Mimo
tuto dobu jsou telefony uloženy v pracovně sester. Pacienti, kteří nemají volné vycházky
mají možnost telefonovat z mincovního telefonního automatu umístěného na odd. 2 a 7.
Příbuzní mohou hospitalizovaným pacientům telefonovat na oddělení na vyhrazené
telefonní číslo.
4. KAMEROVÝ SYSTÉM na oddělení není nainstalován.
5. NÁVŠTĚVY: Návštěvy pacientů jsou povoleny v době od 8:00 do 18:00 ve vyhrazené
návštěvní místnosti, pokud nenarušují zdravotnické úkony spojené s hospitalizací (vizity,
podávání léků, vyšetření). Ošetřující lékař či primář může v souvislosti s aktuálním
zdravotním stavem upravit možnost, dobu či místo konání návštěvy.
6. LÉČEBNÉ VYCHÁZKY A PROPUSTKY: Vycházky jsou pacientům povolovány ošetřujícím
lékařem či primářem oddělení po zhodnocení aktuálního zdravotního stavu pacienta na
ranní vizitě, nevzniká na ni nárok dobou pobytu na oddělení. Na samostatnou léčebnou
vycházku lékař vystaví průkazku, kterou si pacient před vycházkou vyzvedne a po návratu ji
odevzdá na oddělení. Léčebné vycházky jsou časově omezeny, zpravidla probíhají ve
všední den od 13:00 do 16:00 hodin, o víkendu také mezi 9:00-11:00. hodinou. Překročení
časového limitu vycházky a požití návykového látky během vycházky či propustky (viz bod
10) je důvodem ke zrušení vycházek, u pacientů v režimu ochranné ústavní léčby i
důvodem k prodloužení léčby pro porušení režimu.
Druhy léčebných vycházek pacientů:
 Společné vycházky-vycházka v doprovodu zdravotního personálu nebo rodiny po areálu
nemocnice či po městě
 Samostatné léčebné vycházky po areálu nemocnice - vycházka po areálu nemocnice v
době k tomu určené (viz výše).
 Samostatné léčebné vycházky do města – vycházka na vyžádání mimo areál nemocnice,
vycházku povoluje pouze ošetřující lékař na vizitě či ranní komunitě v době k tomu určené.
 Léčebné propustky domů povoluje vždy ošetřující lékař či primář oddělení podle aktuálního
zdravotního stavu pacienta a po domluvě s rodinou pacienta. Propustka je povolována na
1-5 dní, po překročení této doby následuje administrativní propuštění z hospitalizace. U
pacientů v režimu OÚL je překročení doby propustky považováno za útěk z léčby a maření
léčby. Po dobu pobytu na léčebné propustce je pacient povinen dodržovat léčebný režim a
zdržet se konzumace návykových látek.

7. NABÍJENÍ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY vybavené akumulátorovou baterií (mobilní
telefon, holicí strojek) je pacientům umožněno v pracovně sester denně v době od 7:0020:00. Na oddělení je možnost mít u sebe (po schválení ošetřujícím lékařem) na vlastní
zodpovědnost malé elektrospotřebiče na baterie (malé rádio, MP3 přehrávač).
8. NÁKUPY A KAPESNÉ: Nákupy jsou pacientům prováděny podle jejich požadavků a vždy v
souladu s jejich potřebami ( u jídla ve schodě s dietou), zpravidla 1x za týden. Nákup je
pacientům vydáván postupně po částech ošetřovatelským personálem, každý den od 8:15
do 8:45 hod. Kapesné je pacientům vydáváno 1x týdně, zpravidla ve čtvrtek. Menší finanční
hotovost si pacienti mohou uschovat v trezoru na odd.
9. POVINNOSTI PACIENTŮ: Každý pacient je povinen dodržovat domácí řád nemocnice a
domácí řád odd. 1A, chovat se ohleduplně ke všem spolupacientům a dbát pokynů lékaře i
ošetřovatelského personálu. Během hospitalizace je zakázáno:užití alkoholu či jiné drogy
včetně nepředepsaných léků, pronášení takových látek na odd. či jejich propagace.
Cennosti, zejména doklady, peníze a vlastní léky je nutné odevzdávat sestře. Držení
cenností u sebe povoluje ošetřující lékař či primář. Na oddělení je zákaz vzájemného
prodeje věcí a cigaret mezi pacienty, nákupy zajistí ošetřovatelský personál. Z hygienických
důvodů je zakázán piercing, samo-stříhání či barvení vlasů.
V Havlíčkově Brodě dne 2.1.2019

