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Obecné informace pro pacienty
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat zdravotní služby
Všichni zaměstnanci ÚVN jsou povinni být viditelně označeni osobní identifikační kartou. Pacient tak
získá informace o tom, kdo o něj pečuje a zároveň kontrolu, že je v kontaktu s osobou oprávněnou
poskytovat péči a služby. Osobní identifikační karty jsou označeny barevným pruhem umístěným
v dolním okraji karty; barva pruhu značí pracovní zařazení osob:
-

Lékaři, zubní lékaři - červený pruh
Všeobecné sestry, zdrav. asistenti - modrý pruh
Ostatní nelékařský personál - zelený pruh
(např. fyzioterapeuti, farmaceuti, psychologové, laboranti)
Ošetřovatelé, sanitáři - žlutý pruh
Zaměstnanci v administrativně-provozní části - fialový pruh

Studenti a stážisté jsou označeni vizitkou, která mj. obsahuje jméno školitele,
nebo příslušnost ke vzdělávací instituci, a platnost identifikační karty.

Průběh hospitalizace
Identifikace pacienta
Každý pacient ÚVN je po dobu hospitalizace označený identifikačním náramkem. Během vstupního
ošetřovatelského vyšetření zjišťuje sestra na základě Vámi sdělených anamnestických dat možná
rizika související s Vaším aktuálním zdravotním stavem. Následně Vám sestra na pravé zápěstí
připevní identifikační náramek s údaji, které mají za cíl minimalizovat možnost záměny pacienta (Vaše
jméno, příjmení, datum narození a zkratka oddělení, na které jste přijat/a) Identifikační náramky mají
různou barvu podle vyhodnoceného převažujícího rizika.
-

Pacient s rizikem vzniku dekubitů (proleženin): zelený
náramek

-

Pacient s rizikem pádu: červený náramek

-

Pacient bez rizika: bílý náramek

Nabídka edukačních specialistů
Sestra v rámci vstupního vyšetření posoudí potřebu dalších pro Vás důležitých informací
ev. další specializované péče. Tyto informace a služby Vám mohou poskytnout naši vyškolení
edukační specialisté vybavení hlubšími znalostmi a dovednostmi, kteří mohou usnadnit průběh Vašeho
léčení. Nabízíme informace a péči edukačních specialistů v následujících oblastech:
•

Nutriční péče – správné stravovací návyky, redukce váhy, podvýživa, nechutenství;

•

Diabetologická péče – cukrovka;

•

Podiatrie – péče o nohy diabetika;

•

Péče o stomie;

•

Inkontinence;

•

Odvykání kouření;

•

Rehabilitace a kompenzační pomůcky;

•

Psychologická péče;

•

Perioperační péče – provoz na operačním sále;

•

Anesteziologická péče;

•

Duchovní služba;

•

Sociální péče;

•

Dentální hygiena – péče o chrup;

•

Farmaceutická péče – informace související s užíváním léčiv;

•

Psychosociální rehabilitace;

•

Závislosti – alkohol, drogy, nadužívání léčiv;

•

Multikulturní péče;

•

Péče o handicapované.
V případě, že budete mít zájem o informace a péči ve výše uvedených oblastech,
kontaktujte ošetřující personál, který Vám zprostředkuje schůzku s edukačním
specialistou.

Ošetřovatelský personál a režim ošetřovatelské péče
Na oddělení budete nejčastěji přicházet do styku s ošetřovatelským
personálem. Po celou dobu Vašeho pobytu v nemocnici Vás bude
během směny ošetřovat určená sestra nebo zdravotnický asistent. Při
každé změně pracovní směny se Vám nově nastupující sestra nebo
asistent představí a budete mít možnost sdělit Vaše případné
požadavky či potřeby.
Sestry denně přehodnocují plán ošetřovatelské péče a je možné ho
upravit na základě Vašich potřeb. Plán ošetřovatelské péče vychází z Vašeho aktuálního zdravotního
stavu v návaznosti na plán léčebné nebo diagnostické péče stanovený lékařem. V případě, že součástí
léčebného plánu bude návrh rehabilitační péče, budete pravidelně navštěvováni fyzioterapeuty.
Sanitáři a ošetřovatelé Vám pomohou především při zvládnutí běžných potřeb - servírují Vám stravu,
pomáhají s hygienou, upravují lůžko nebo Vás doprovázejí na vyšetření.
Denní režim během Vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení. Informace
o provozu oddělení obdržíte v den příjmu.
Neváhejte kdykoliv se obrátit na ošetřující personál. Otevřená komunikace a srozumitelné informace
mohou zabránit Vaší případné nespokojenosti.

Podávání léků
Při pobytu v nemocnici Vám léky předepisuje ošetřující lékař a podává
sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění,
vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte je po příchodu na
příslušné oddělení přijímající sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra
léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. K podávání
Vámi přinesených léčiv budeme vyžadovat Váš souhlas a bude o tom učiněn
záznam do dokumentace. Léky budou bezpečně uloženy a při propuštění
Vám nevyužité léky budou vráceny.
Je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, ve Vašem zájmu nepoužívejte během pobytu
v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař. Všechny potřebné léky budete dostávat
od ošetřujících sester.
V ÚVN dbáme maximální mírou na bezpečnost. V praxi je zavedena elektronická evidence podaných
léčiv. Sestry pomocí elektronické čtečky ověří Vaše identifikační údaje a načtením zaznamenají
všechna podaná léčiva. Vždy je z dokumentace jasné, která sestra Vám kdy a jaký lék podala.
Předcházíme tak medikačnímu pochybení a zároveň máme přesně zaevidovaná podaná léčiva včetně
šarže.

Operace
V případě, že budete operován/a, či Vám bude proveden jiný intervenční výkon, budeme od Vás
vyžadovat písemný souhlas s výkonem. Účelem informovaného souhlasu je poučit Vás tak, abyste
skutečně porozuměl/a, v čem spočívá Váš zdravotní problém. Co Vám plánovaný výkon přinese, jaká
jsou rizika a alternativní možnosti. Máte právo získat od svého lékaře všechny potřebné údaje k tomu,
abyste mohl/a před zahájením diagnostického nebo terapeutického výkonu zasvěceně rozhodnout
o udělení souhlasu či nesouhlasu s tímto výkonem. Proto v případě nejasností požádejte Vašeho
lékaře o jejich objasnění takovým způsobem, abyste připravovanému výkonu porozuměl.
Navštíví Vás též lékař – anesteziolog, který bude provádět znecitlivění – anestezii v průběhu
operačního zákroku. Podrobné poučení o způsobech znecitlivění – anestezie jsou uvedeny
v informačním letáku, který je k dispozici na lůžkovém oddělení. Před plánovaným operačním nebo
diagnostickým výkonem je téměř vždy nutná specifická příprava. Informace související s přípravou
Vám podrobně sdělí službukonající sestra. Dodržujte prosím, v zájmu bezproblémového průběhu
výkonu, všechny pokyny ošetřujícího personálu.
Pokud budete mít zájem o doplňující informace sester pracujících na operačních sálech v průběhu
operace tzn. sálové a anesteziologické sestry, je možné si je vyžádat v den přijetí v rámci vstupního
vyšetření.

Přítomnost asistenčního psa
Máte-li smyslové nebo tělesné postižení a využíváte vodícího nebo asistenčního
psa, je možná jeho přítomnost, pokud to bude ve prospěch Vašeho zdravotního
stavu, nebudou - li jeho přítomností porušována práva ostatních pacientů a bude-li
to z provozních a technických důvodů možné.

Při komunikaci související se zdravotní službou máte možnost dorozumívat se způsobem pro Vás
srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si zvolíte sám, včetně způsobů založených na
tlumočení druhou osobou. Tlumočení ve znakové řeči Vám na vyžádání zprostředkuje personál.
Služba tlumočení do znakové řeči prostřednictvím tabletu je zdarma.

Nezletilé osoby
Nezletilé osoby a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům mají právo na nepřetržitou
přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, a to společně
s pacientem, pokud to umožní vybavení a chod pracoviště nebo nebude narušeno poskytování
zdravotních služeb.
Máte právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby Vámi určené a to v souladu s tímto vnitřním
řádem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.

Zdravotně – sociální služby
Již v průběhu přijetí budete dotazováni na podmínky pro zajištění Vaší soběstačnosti po propuštění
z nemocnice. V případě potřeby další péče po propuštění Vás navštíví zdravotně sociální pracovník
a společně s Vámi a Vašimi blízkými naplánuje vhodnou navazující péči.
Zdravotně – sociální pracovníci zajišťují:
•
•
•
•
•

Umístění do zařízení následné zdravotní rehabilitační, dlouhodobé, hospicové a sociální péče dle
individuálních potřeb;
Předání kontaktů na zdravotně-sociální terénní služby, jako např. pečovatelská služba, agentury
zdravotní domácí péče (home care), tísňové volání, agentury osobní asistence, krizové linky pro
seniory, půjčovny kompenzačních pomůcek;
Předání kontaktů a informací k vyřízení dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči,
příspěvku na mobilitu, průkazu osob se zdravotním postižením, případně invalidního důchodu;
Zdravotně – sociální péči o klienty bez domova (umístění do zařízení následné péče,
zprostředkování kontaktu se sociálním kurátorem dle místa bydliště atd.);
Předání kontaktů na domovy pro seniory a výpomoc s případnou administrativou spojenou
s podáním žádostí.

Podpora zdraví
ÚVN, jako organizace zapojená do mezinárodní sítě nemocnic
a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví
International Network of Health Promoting Hospitals and Health
Services, zaměřuje svou činnost také na aktivity podporující zdraví
pacientů a zaměstnanců, přispívající k větší kontrole nad vlastním
zdravím a k jeho zlepšení.
Aktivity na podporu zdraví se zaměřují především na pomoc najít správnou cestu ke zdraví a lepší
kvalitě života.
Podporujeme – li vědomě své zdraví, získáme nad svým zdravím větší kontrolu a přispějeme tak
významně k jeho zlepšení. Neváhejte se obrátit na zdravotníky ÚVN, dokážou Vám významně
pomoci v oblastech:
•
•
•
•
•
•

Správné výživy
Odvykání kouření
Léčby závislostí – alkohol, drogy, nadužívání léčiv
Duševního zdraví
Pohybové aktivity
Prevence infekcí
V průběhu vstupního ošetřovatelského vyšetření sestra zjistí Vaše vnímání vlastního zdraví ve výše
uvedených oblastech. V případě, že bude identifikován problém a Vy projevíte zájem o další
informace nebo budete – li chtít aktivně přispět k zlepšení Vašeho zdraví, změnit životní styl,

poskytne Vám sestra další potřebné informace a kontakty na příslušné specialisty.
Uvítáme Vaši aktivní spolupráci a zapojení do aktivit podporujících zdraví. Mohou přispět ke zkrácení
hospitalizace; omezit komplikace a zvýšit tak Vaši spokojenost.

Úschova
Rádi bychom Vás upozornili, že obecně nedoporučujeme brát cenné věci do nemocnice. Pokud je to
ovšem nezbytně nutné, je možné jejich uložení do úschovy v trezoru na oddělení.
O úschově Vám bude vystaven doklad. Na základě tohoto dokladu Vám budou
předměty vydány při propuštění z nemocnice. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu
předmětů, které nejsou do úschovy předány.

Spotřebiče
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používání soukromých elektrických spotřebičů s výjimkou
nízkonapěťových nabíječek např. k mobilnímu telefonu, notebooku apod.. za předpokladu, že jsou bez
závad a ve stavu, který umožňuje jejich bezpečné užívání. Za případné škody vzniklé v souvislosti
s provozem vlastních spotřebičů nesete odpovědnost Vy.

Propuštění z nemocnice
O termínu Vašeho propuštění z nemocnice budete informováni
Vaším
ošetřujícím
lékařem.
Propuštění
pacientů
z nemocniční péče probíhá zpravidla mezi 09.00 - 15.00
hod. Před propuštěním Vám personál sdělí přibližný čas, na
který si můžete objednat dopravu domů. Transport sanitním
vozem doporučí ošetřující lékař, odvoz zajišťuje staniční
sestra, nebo sestra konající službu.
V případě, že bude nutné po Vašem propuštění z nemocnice
dodržovat speciální dietní či režimové opatření, nebo pokud
budete používat speciální pomůcku, nebo pečovat o ránu, měli
byste být před odchodem z nemocnice srozumitelně poučeni.
Od ošetřujícího lékaře obdržíte propouštěcí zprávu pro praktického lékaře nebo specialistu, který Vás
k hospitalizaci doporučil, a recepty či léky maximálně na tři dny. Při propuštění odevzdejte
ošetřovatelskému personálu zapůjčené ústavní prádlo a případně další zapůjčené předměty.

Návštěvy u pacientů
Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů jsou v ÚVN neomezené.
Doporučujeme Vám vzhledem k provozu klinických pracovišť návštěvy v odpoledních hodinách.
Při příchodu na oddělení se návštěva ohlásí zdravotnickému personálu. V průběhu návštěvy je nutné
v zájmu pacientů respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu.
Telefonní hovory:
Příchozí telefonické hovory mohou být na některých lůžkových odděleních přepojeny přímo k lůžku
pacienta.
V areálu jsou umístěny veřejné telefonní automaty mincový (CH2, přízemí), kombinovaný (na vrátnici
ÚVN)

Studenti, stážisté
ÚVN je výukovým pracovištěm. Pod dohledem zkušených lékařů, sester a dalších odborných
pracovníků zde vykonávají praxi studenti připravující se na výkon zdravotnického povolání. Žádáme
Vás proto o pochopení, trpělivost a souhlas, aby i tyto osoby mohly nahlížet do Vaší zdravotnické
dokumentace a mohly být seznámeny s informacemi o Vašem zdravotním stavu. Přítomnost osob
získávajících způsobilost k výkonu povolání máte právo odmítnout a Váš případný souhlas kdykoliv

během hospitalizace odvolat. Změnu Vašeho rozhodnutí je nutné neprodleně oznámit ošetřujícímu
personálu

Dobrovolníci v ÚVN
Do ÚVN docházejí ve svém volném čase a bez nároku na jakékoliv finanční
ohodnocení dobrovolníci. Věnují se zejména dlouhodobě hospitalizovaným pacientům.
Snaží se vyplnit jejich čas strávený na nemocničním lůžku a zpříjemnit dlouhou dobu
hospitalizace např. předčítáním nebo doprovodem na procházku. Jejich přítomnost
Vám bude nabídnuta a navštíví Vás pouze s Vaším souhlasem.

Kouření
Kouření je rizikovým faktorem při vzniku mnoha onemocnění. V ÚVN platí zákaz
kouření v areálu nemocnice, s výjimkou míst vyhrazených a označených pro
kouření. Předem se připravte na to, že se v nemocnici nesmí kouřit. Snahou všech
zdravotníků je výchova ke zdravému způsobu života a předcházení onemocnění.
V případě zájmu o odvykání kouření Vám poskytne informace ošetřující personál
a předá Vám kontakt na specialistu v problematice odvykání kouření.

Služby pro pacienty
Duchovní služby
ÚVN nabízí pacientům i rodinným příslušníkům duchovní službu. Děje se tak zpravidla při vstupním
pohovoru s ošetřovatelským personálem. Každý má právo si službu duchovního vyžádat, přijmout či
odmítnout.
Duchovní služba Vám nabízí:
- službu přítomností, doprovázení, diskrétní rozhovory, náboženské obřady
- kaplan ÚVN zprostředkuje kontakt na duchovní všech církví a náboženství
Každý čtvrtek se od 15 hodin koná v kapli ÚVN (pavilon D) mše svatá celebrovaná římsko-katolickým
knězem z farnosti sv. Norberta, Praha Střešovice.
V případě zájmu o zprostředkování duchovní služby se obraťte na ošetřující personál.

Parkování v areálu
Při vjezdu do areálu ÚVN je každý řidič povinen vyzvednout si vjezdový
lístek z automatické závory, to platí i pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P.
V případě ztráty vjezdového lístku se hradí poplatek 500 Kč.
Parkování v areálu nemocnice je zpoplatněno částkou 30 Kč za každou
započatou půlhodinu. Úhrada je u platebního automatu umístěného na
pravé straně před hlavním výjezdem. Areál ÚVN je nutné opustit do 10 minut
po zaplacení.
Bezplatné parkování:
•
•
•

Pro držitele průkazu ZTP (ZTP/P) se zvláštním označením (č. O1) je stání zdarma,
při výjezdu se prokazuje držitel obsluze průkazem ZTP (ZTP/P).
v době od 07.00 do 18.00 hod. prvních 20 minut stání zdarma
v době od 18.00 do 07.00 hod. prvních 60 minut stání zdarma

Bankomaty
V areálu ÚVN jsou umístěny dva bankomaty. Bankomat České spořitelny je umístěn ve vestibulu
pavilonu CH2. Bankomat ČSOB je umístěn v budově hlavní vrátnice.

Internet
Pacienti mohou využívat volné bezdrátové připojení WI-FI (SSID - freenet.uvn).
Na nadstandardních pokojích je k dispozici připojení přes datové zásuvky.

Občerstvení
V areálu ÚVN je možno navštívit několik prodejen potravin, kavárnu a restauraci.
Pont MARKET (pavilon CH 2)
Po-Pá: 6:30 – 18:00 hod.
So-Ne: 7:00 – 18:00 hod.

Potraviny BioPoint (pavilon A)
Po-Pá: 7:00-18:00
So-Ne: zavřeno

Restaurace MOMENTO
(nad lékárnou, pavilon L)
Po-Pá: 7:00-15:00
So-Ne: zavřeno

Kavárna (pavilon A)
Po-Pá: 7:00-15:00
So-Ne: zavřeno

Lékárna
V pavilonu L je umístěna lékárna se širokým sortimentem léků
na předpis i volně prodejných léků a dalších výrobků. Lékárna
nabízí osobní přístup farmaceutů, široký sortiment léčiv,
odborné poradenství (zdarma individuální konzultace
s odborníkem zaměřené na správné užívání léků a vzájemnou
interakci léčiv, odborné poradenství o zdravém životním stylu,
odborné poradenství v oblasti dermokosmetiky).
Otevírací doba lékárny:
Po - Pá: 7:30 – 18:00
So - Ne: 8:00 – 18:00 hod. (pohotovostní okénko)
Prodejna Zdravotnických potřeb (pavilon A) poskytuje široký sortiment zdravotnických prostředků
(berle, ortézy, inkontinenční pomůcky, potřeby pro diabetiky a zdravotní obuv).
Otevírací doba prodejny Zdravotnických potřeb:
Po - Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá:
7:30 – 15:30 hod.
So - Ne: zavřeno

Obchody
V areálu ÚVN dále naleznete:
Oční optika – Dr. Optik (pavilon A)
Po-Pá: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 hod..
So-Ne: zavřeno

Květiny (pavilon A)
Po-Pá: 9:00-16:00
So-Ne: zavřeno

Další služby
V areálu ÚVN je možné dále využít služeb holičství (pavilon F1 přízemí) a kosmetiky (pavilon C3, P-1).

Sdělte nám Váš názor
Věříme ve Vaše brzké uzdravení a doufáme, že z nemocnice odejdete
s pocitem, že o Vás bylo dobře postaráno.
Rádi bychom znali Váš názor a případné podněty, které jsou velmi
důležité a cenné pro další zlepšování kvality poskytované zdravotní
péče v ÚVN.

Rádi bychom proto znali Vaše názory, podněty a připomínky k průběhu poskytování zdravotních
služeb v ÚVN. Pokud jste během Vašeho pobytu v nemocnici zaznamenal (a) skutečnosti, které
by nebyly v souladu s Vaším očekáváním či představami, sdělte nám je prostřednictvím:
•

Schránky umístěné v atriu ÚVN určené pro Vaše „Názory podněty připomínky“
(pavilon A)

•

Pošty:
Oddělení řízení kvality zdravotní péče
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 00 Praha 6

•

Internetu:
e-mail: kvalita@uvn.cz

