Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Domácí řád oddělení 11A
Oddělení 11A je psychiatrické a sexuologické příjmové uzavřené mužské oddělení určené pro
pacienty ve věku nad 18 let s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou, psychiatrickou,
protialkoholní protitoxikomanickou nebo kombinovanou a v rámci dobrovolné hospitalizace pro
mužské pacienty se sexuologickými poruchami. Ve výjimečných případech lze z rozhodnutí lékaře na
oddělení 11A umístit i pacienta mladšího 18-ti let.
Domácí řád oddělení 11A v návaznosti na obecná ustanovení domácího řádu nemocnice upřesňuje a
doplňuje pravidla, která platí pro pacienty hospitalizované na oddělení 11A.

1. Režimová opatření: Na oddělení je nutné dodržovat některá omezující pravidla stanovená v
zájmu úspěšného průběhu léčby. Podrobnější verzi léčebného řádu obdrží každý pacient při příjmu
na oddělení a má ji po celou dobu léčby k dispozici.

2. Kouření: Pacienti na oddělení mohou kouřit jen v místnosti k tomu vyhrazené (kuřárně) a v době
k tomu určené, aby nebyl narušen provoz oddělení. V době terapeutických programů platí pro
zúčastněné pacienty zákaz kouření.

3. Vaření kávy: Pacienti mají v kuchyňce pacientů k dispozici varnou konvici pro přípravu kávy
denně od 06:00 do 21:00 hodin.

4. Telefonování: Na oddělení je povoleno používat mobilní telefony po dosažení 100kladných
bodů.Nesmí ho používat ke zvukovým nebo obrazovým nahrávkám z důvodu ochrany osobních
údajů.Nesmí ho zneužívat pro trestnou činnost. Nabíjení mobilních telefonů je možné po dohodě s
ošetřovatelským personálem na vyhrazeném místě na oddělení. Pacienti, kteří mobil nemají, mohou
volat z telefonních automatů v areálu nemocnice. Na chodbě oddělení je umístěn telefonní aparát,
na kterém mohou pacienti přijímat telefonní hovory.

5. Praní prádla: Osobní ošacení pacienti udržují v čistotě. Na oddělení je jim k dispozici
automatická pračka se sušičkou.

6. Návštěvy: Návštěvy pacientů jsou povoleny denně v odpoledních hodinách (od 14:00 do 17:00
hodin) na oddělení nebo v návštěvní místnosti. Návštěvy by neměly narušovat terapeutický
program. Návštěvy mimo stanovené hodiny pacienti hlásí předem na komunitě.

7. Léčebné vycházky: Vycházky mimo oddělení pacientům v souladu s jejich zdravotním stavem
a léčebným režimem schvaluje ošetřující lékařka nebo primářka oddělení.
Druhy léčebných vycházek:
a) Léčebné společné vycházky - tj. v doprovodu ošetřovatelského personálu.
b) Léčebné volné vycházky - tj. bez doprovodu ošetřovatelského personálu - v areálu
nemocnice, nebo mimo areál nemocnice a v dobu k tomu určenou; o vycházky mimo areál
nemocnice pacient žádá na primářské vizitě; na léčebnou vycházku dostane pacient
průkazku, po návratu ji odevzdá na oddělení.
c) Léčebné vycházky s rodinnými příslušníky - povoluje pouze primářka oddělení.
d) Léčebné propustky domů - vždy povoluje primářka oddělení - nejdéle však na 5 dnů.
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