
 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY 

 
Kdo se stará o pacienta? 
O pacienty pečuje celý zdravotní tým složený z lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků, (sester, ošetřovatelek, 
sanitářů) vedený primářem a vrchní sestrou oddělení.  
 
Jak získám informace o mém blízkém? 

 Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař pacienta přímo na oddělení, kde je pacient hospitalizován.  

 Informace jak je o pacienta pečováno a jaké má váš blízký potřeby, Vám sdělí ošetřující personál. 

 Stručné informace je možno získat i telefonicky na základě hesla, které jste si domluvili s pacientem nebo stanovili 
s personálem. 
 

Kdy mohu navštívit svého blízkého? 

 Vašeho blízkého doporučujeme navštívit v době od 14:00 – 17:00 hodin, provoz je v tuto dobu zpravidla klidnější 
a personál má více času se Vám věnovat.  

 Umožňujeme návštěvy i v jinou dobu vždy po dohodě s personálem a dle aktuálního provozu.  

 S ohledem na bezpečnost vašich blízkých je vždy nutné o vaší návštěvě informovat ošetřující personál oddělení.  

 V případě, že personál bude poskytovat neodkladnou akutní péči vašemu nebo jinému pacientovi na pokoji, 
budete požádáni o odložení návštěvy na jinou vhodnější dobu. 
 

Je nutno dodržet nějaká opatření? 

 Na některých pracovištích je nutno dodržet zvýšená hygienická opatření například použít jednorázový ochranný 
oděv apod., dle pokynů personálu. 

 Před i po návštěvě si vydezinfikujte ruce, přípravky jsou k dispozici na chodbě nebo u vstupu na pokoj 

 Jste-li nachlazení, raději návštěvu odložte, ochráníte tak především vašeho blízkého před možnými komplikacemi. 
 

Kdo může na návštěvu přijít? 

 Nejlépe nejbližší osoby z rodiny.  

 Návštěvu jiných osob doporučujeme jen se souhlasem pacienta.  

 Je vhodné omezit větší počet návštěvníků najednou u lůžka na dvě osoby. Je-li vás více, vystřídejte se, určitě toto 
doporučení váš blízký uvítá. 

 Návštěvy dětí volte i s ohledem na jejich vyspělost, přece jen nemocniční prostředí pro ně může být rizikové a 
stresující.  

 Respektujte soukromí i druhých pacientů, buďte taktní a nehluční. Dbejte prosím pokynů personálu. 
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Návštěva hospitalizovaného pacienta je pro každého 

„dobrým lékem“. Proto na všech odděleních 

umožňujeme vašeho blízkého navštívit. Váš zájem o 

nemocného vítáme. Věříme, že návštěvní informace 

Vám pomohou k rychlejší orientaci při nelehké rodinné 

situaci – hospitalizaci blízké osoby v naší nemocnici. 
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INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY 

Co mám svému blízkému přinést? 

 Vhodné je přinést věci osobní denní potřeby, na které byl váš blízký zvyklý z domova.  

 Chcete-li svého blízkého něčím potěšit, přineste mu např. knihu, časopis, upomínkový předmět, fotografie, 
obrázek od dětí, vnoučat.  

 Chcete-li přinést potraviny, informujte se předem u personálu, zda váš blízký nemá nějaké aktuální dietní 
omezení stanovené lékařem, týká se také nápojů. 

 Pokud případně přinesete léčiva nebo alternativní přípravky, vždy informujte personál, neponechávejte je 
u pacienta, z důvodu bezpečnosti.  

 Z hygienického hlediska nenoste květiny. 
 
 
Péče o Vaše nejbližší je týmová spolupráce, součástí tohoto týmu se můžete stát i Vy. Jsme připraveni během 
Vašich návštěv individuálně zodpovědět další dotazy a vysvětlit případné nejasnosti o zdravotním stavu, o lékařské 
či ošetřovatelské péči. Pomůžeme Vám se zapojit do vybraných činností. Za podněty, návrhy a připomínky Vám 
budeme vděčni. 

 
 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a spolupráci.  


