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NEMOCNIČNÍ ŘÁD FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ 

 

Vážení pacienti,  

úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě o Vás pečovat a snažit se o zlepšení Vašeho 

zdravotního stavu. Ke splnění tohoto úkolu můžete přispět i Vy tím, že budete spolupracovat a 

dodržovat tento nemocniční řád.  

Přejeme Vám brzké uzdravení a jsme přesvědčeni, že se budete ve vlastním zájmu řídit 

Nemocničním řádem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, který je závazný pro pacienty i 

personál.  

1. Při přijetí na kliniku (oddělení) odevzdejte šatstvo a prádlo proti potvrzení zdravotnickému 
pracovníkovi lůžkového oddělení, který se postará o pečlivé uskladnění Vašeho šatstva a 
prádla v šatně, nebo Vám ukáže, kam je možné toto uložit. Po dobu hospitalizace je povoleno 
používat vlastní domácí obuv, vlastní prádlo. Máte-li při přijetí u sebe větší peněžitý obnos a 
jiné cenné předměty (šperky, zlato), doporučujeme Vám, abyste je proti potvrzení předali k 
úschově. Neučiníte-li tak, nemůžete při případné ztrátě uplatňovat nárok na náhradu škody. 
Šatstvo, prádlo a cenné předměty přijatých dětí si odnášejí rodiče domů.  

2. Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici pečuje o Vás Váš ošetřující lékař a sestry lůžkového 
oddělení. Je nutno, abyste dbali jejich pokynů a rad. Na svého ošetřujícího lékaře se obracejte 
se všemi svými problémy, ošetřující lékař Vám podá informace o Vašem zdravotním stavu a 
na základě Vašeho přání bude o Vašem zdravotním stavu informovat i Vaše příbuzné či osoby 
blízké. V závažných věcech máte právo obrátit se na přednostu či primáře kliniky (oddělení) 
nebo na vedoucího lékaře lůžkového oddělení.  

3. Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici dodržujte aktuální mimořádná a ochranná opatření k 
ochraně obyvatelstva před dalším šířením onemocnění (Covid 19, chřipky,…) 

Např. zejm. zákaz pohybu a pobytu ve vnitřních prostorách nemocnice bez ochranných 
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy 
bez výdechového ventilu) aktuálně specifikované, a to s výjimkou akutních stavů a život 
ohrožujících stavů, po dobu hospitalizace na lůžku nebo je-li to potřebné pro poskytování 
zdravotních služeb. 

4. Máte právo na čisté lůžko, máte však i povinnost udržovat je čisté. Proto nelehejte a 
nesedejte na lůžko v šatech. Výměna ložního prádla se provádí pravidelně nejméně 1x týdně.  

5. Koupelnu používejte po předchozí domluvě se sestrou.  

6. Léky, které Vám naordinoval Váš ošetřující lékař a které Vám přinese v určenou dobu sestra, 
užijte v její přítomnosti. Pokud užíváte pravidelně léky a přinesl/a jste si je s sebou, informujte o 
těchto lécích či potravinových doplňcích ošetřující personál. Neužívejte tyto léky nebo 
potravinové doplňky bez vědomí ošetřujícího personálu. 

7. K předepsaným výkonům a vyšetřením na jiných odděleních nemocnice se dostavujte v 
určenou dobu a připraveni podle pokynů ošetřujícího lékaře a sestry.  

8. Stravu a dietu Vám určuje výhradně lékař. Je proto ve Vašem zájmu, abyste nenarušovali 
průběh léčby porušováním dietních předpisů. Uvědomte si, že konzumace vlastních potravin 
může narušit Váš dietní režim a zhoršit Váš zdravotní stav. Potraviny, které skladujete u sebe, 
podléhají zkáze, a proto mohou být i příčinou závažných zdravotních komplikaci. Není 
povoleno skladovat potraviny a ovoce mezi okny. Pro uložení potravin je na oddělení 
vyhrazena lednice. 

V celé nemocnici platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, včetně piva.  

9. Klid a ticho jsou velkými pomocníky při léčení. Proto Vás žádáme, abyste nerušili ostatní 
nemocné svým hlučným chováním. Upozorněte, prosím, na nutnost dodržování ticha i své 
návštěvy. Rovněž klidný a nerušený spánek přináší nemocným úlevu a osvěžení, a v 
neposlední řadě urychluje jejich léčení. Je třeba, aby byl po 21:00 hodině dodržován noční klid. 

10. Je ve Vašem zájmu, aby byl v pokoji čistý čerstvý vzduch. Proto podporujte pravidelné větrání. 

11. Zachovávání čistoty v nemocnici je nezbytným předpokladem řádného léčení. Proto 
dodržujte čistotu v celém areálu nemocnice.  

 

Kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno.  
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Je zakázáno používání soukromých el. spotřebičů a otevřeného ohně (např.: svíčky na 
lůžkovém oddělení). 

12. Pokud máte ošetřujícím lékařem povoleny vycházky, nevzdalujte se z areálu nemocnice. 
Ve zvlášť naléhavých případech je možné požádat lékaře o propustku, kterou schvaluje 
přednosta kliniky,  
primář samostatného oddělení, jeho zástupce nebo vedoucí lékař lůžkového oddělení. Každé 
vzdálení z lůžkového oddělení do areálu nemocnice nebo na propustku mimo nemocnici je vždy 
nutno hlásit předem staniční nebo službu konající sestře. 

13. Návštěvy jsou povoleny každý den od 14:00 do 18:00 hodin (není-li z rozhodnutí vedení 
nemocnice ve výjimečných případech stanoveno jinak). V případě návštěvy mimo stanovenou 
návštěvní dobu se domluvte s ošetřujícím personálem oddělení. Na odd. intenzivní péče 
mohou být návštěvní hodiny určeny v omezeném rozsahu nebo podmíněny předchozím 
souhlasem službu konajícího lékaře. 

14. Požádejte své příbuzné a známé, aby v době návštěvy nerušili klid a provoz nemocnice.  

15. Nevstupujte bez vyzvání do pracovny sestry nebo lékaře, nevstupujte na odděleních do 
kuchyněk. 

16. Pro připojení k Internetu slouží na vybraných odděleních síť Wi-Fi, hospitalizovaným pacientům 
na základě jejich žádosti zřídí přístup sestra. Nemocnice neodpovídá za bezpečnost zařízení 
připojených k Wi-Fi síti.  

17. Šetřete nemocniční zařízení, způsobenou škodu jste povinni uhradit.  

18. Svá přání, popř. stížnosti můžete přednést vedoucímu lékaři oddělení, staniční sestře, event. 
přednostovi kliniky (oddělení) nebo jeho zástupci, či vrchní sestře. V závažnějších případech 
své stížností můžete adresovat písemně na Odbor právních věcí nebo zde přednést svoji 
stížnost osobně či telefonicky (tel. č. 543 183 280), a to v pracovní dny v době 08:00 – 15:00 
hod.. Podání stížnosti Vám nesmí být a nebude na újmu.   

19. Při propuštění z nemocnice odevzdejte sestře všechny zapůjčené předměty; proti potvrzení 
Vám bude vydáno Vaše šatstvo, prádlo a ostatní věci, které jste předali k úschově. Ošetřující 
lékař Vám vyhotoví propouštěcí zprávu. 

20. Obecný denní pracovní program je ve FN u sv. Anny v Brně upraven takto: 

buzení nemocných 06:00 hodin 

ranní toaleta a léčebně úkony 06:00-07:00 hodin 

snídaně 07:00 -9:00 hodin 

ranní lékařská vizita   

oběd 12:00 -13:00 hodin 

odpolední klid 14:00 -16:00 hodin 

svačina 15:30 -16:00 hodin 

různé léčebně úkony 17:00 -18:00 hodin 

večeře 17:00 -17:30 hodin 

večerní toaleta 19:00 -19:30 hodin 

večerní vizita službu konajícím lékařem 
 

noční klid 21:00 – 06:00 hodin 

21. Denní pracovní program jednotlivých klinik (oddělení) je podle jejich specifických podmínek a 
potřeb v rámci uvedených časových rozpětí konkrétně upraven v provozních pokynech 
každého pracoviště. Seznámí Vás s ním ošetřující sestra. 

22. Každý nemocný je při přijetí s Nemocničním řádem seznámen a je povinen ho dodržovat.  
Lékař může ukončit poskytování zdravotní péče a Vaši hospitalizaci v případě, kdy závažným 
způsobem omezíte práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržujete navržený 
individuální léčebný postup nebo nedodržujete tento vnitřní řád a Vaše chování není 
způsobeno Vaším zdravotním stavem. 

 

Tento Nemocniční řád vstupuje v platnost dnem 24.11.2021. 


