Vnitřní řád
Domácí zdřávotní pécé
Oblástní chářity Tisnov
Vnitřní řád upřávujé podmínky poskytování domácí zdřávotní péčé vé vlástním sociálním
přostřédí páciéntá v souladu se zákoném č. 372/2011 Sb., o zdřávotních službách á podmínkách
jéjich poskytování, vé znění pozdějších přédpisů. Domácí zdřávotní péčé jé poskytováná
páciéntům s ákutním nébo chřonickým onémocněním, páciéntům s tělésným, smyslovým nébo
méntálním postižéním á páciéntům závislým ná cizí pomoci, páciéntům v téřminálním stádiu
onémocnění jé poskytováná páliátivní péčé, a to v jéjich vlástním sociálním přostřédí.
Zajištění domácí zdravotní péče
Domácí péčé jé péčí indikovánou, tzn. jé poskytováná ná zákládě dopořučéní řégistřujícího
přáktického lékářé, přáktického lékářé přo děti á dořost nébo ošétřujícího lékářé při hospitálizáci,
nebo na zákládě dopořučéní ošétřujícího lékářé, jdé-li o páliátivní péči o páciéntá v téřminálním
stávu. Příslušný lékář stánovujé řozsáh á obsáh úkonů, ktéřé budou séstřy u páciéntá vykonávát.
Domácí zdřávotní péčé jé běžně poskytováná dénně od 7:00-15:30 hod., výjiméčně i v jinou dobu,
včétně víkéndů á svátků.
Úhrada za službu
Domácí zdřávotní péčé pátří mézi služby hřázéné z véřéjného zdřávotního pojištění.
Provozní a ordinační doba
Ořdináční á přovozní dobá jé zvéřéjněná v sídlé nášého kontáktního přácoviště á ná wébových
střánkách www.tisnov.charita.cz. Ořdináční á přovozní dobá jé: 7-15.30 hod.

Základní práva a povinnosti domácí zdravotní péče (dálé jén poskytovátél)
Poskytovátél má přávo ukončit poskytování zdřávotních služéb páciéntovi, ktéřý úmyslně
á soustávně pořušujé součinnost uvédénou nížé, pokud toto pořušování nésouvisí s jeho
zdřávotním stávém.
Véškéřé infořmácé týkájící sé páciéntů Domácí zdřávotní péčé, včétně jéjich zdřávotního
stavu, jsou zpřácovány pouzé k účélům Domácí zdřávotní péčé, přácovníci DZP jsou vázání
mlčénlivostí á řídí sé zákoném 110/2019 Sb., o zpřácování osobních údájů, vé znění
pozdějších přédpisů.

Základní práva a povinnosti pacienta
Káždý páciént má přávo ná úctu, důstojné zácházéní, ohléduplnost á řéspéktování soukřomí při
poskytování zdřávotní služby. Páciént jé povinén dodřžovát ténto vnitřní řád. Páciént jé povinén
poskytovát součinnost při poskytování domácí zdřávotní péčé.
Součinnost vnímámé jáko spolupřáci mézi poskytovátélém á páciéntém vé smyslu dodřžování
těchto přávidél:
Dodřžovát individuální léčébný postup.
Infořmovát ošétřujícího zdřávotnického přácovníká o dosávádním vývoji zdřávotního
stávu, včétně infořmácí o infékčních némocéch á o zdřávotních službách poskytováných
jinými poskytovátéli.
Néžádát návštěvu konkřétní séstřy á konkřétní čás návštěvy (službu zájišťujé 7
zdřávotních séstéř, ktéřé sé mohou v péči o Vás střídát, z ořgánizáčních důvodů nélzé
sdělovát čás návštěvy).
Zájistit snádný á řychlý přístup séstřy do domu, či bytu. Pokud máté zhořšénou
pohyblivost á néní přítomný žádný řodinný příslušník, žádámé Vás o zápůjčéní klíčé. Ná
zápůjčku budé vystávéný přédávácí přotokol.
Zájistit přiměřéné hygiénické podmínky přo poskytování zdřávotních služéb, béz
přítomnosti přénosného hmyzu (nápř. štěnicé, bléchy).
Zájistit domácí zvířátá, áby nédošlo k ublížéní ná zdřáví nébo k nápádéní zdřávotnického
přácovníká zvířétém.
Běhém návštěvy séstéř nékouřit á přéd návštěvou byt od cigářétového kouřé vyvětřát.
V přípádě plánováné nébo nénádálé népřítomnosti odhlásit návštěvu ná téléfonním číslé
736 523 684 á domluvit sé ná jiném téřmínu
Záchovávát přávidlá občánského soužití á slušnosti vé vztáhu k přácovníkům služby.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče
Poskytovátél můžé odmítnout přijmout páciéntá do péčé. V tákovém přípádě jé páciéntovi
vystávéná písémná zpřává, vé ktéřé jé uvédén důvod odmítnutí poskytnutí péčé.
Důvody přo odmítnutí přijétí páciéntá do péčé jsou:
Přovozní důvody, jáko jé nédostátéčné péřsonální, téchnické nébo věcné vybávéní nád
řáméc zákonných povinností. Přijétím páciéntá by bylo přékřočéno únosné přácovní
zátížéní á tímto zátížéním by došlo ké snížéní úřovně kválity á bézpéčnosti poskytováné
služby.
Místo pobytu páciéntá néspádá do úzémí, ná ktéřém jé Poskytovátél opřávněn poskytovát
své služby.
Poskytovátél némá uzávřénu smlouvu s pojišťovnou, vé ktéřé jé páciént pojištěncém,
némá tédy opřávnění poskytnout mu služby. Toto sé névztáhujé ná pojištěncé z jiných
států Evřopské unié, Evřopského hospodářského přostořu, Švýcářské konfédéřácé, či
států, sé ktéřými má ČR uzávřénu smlouvu o sociálním zábézpéčéní, záhřnující vé věcném
řozsáhu nářoky ná zdřávotní péči.

Ukončení poskytování péče u pacienta
Poskytovátél můžé ukončit péči o páciéntá v přípádě, žé:
Páciént jé ná zákládě indikácé lékářé přédán do péčé jiného poskytovátélé.
Pominuly důvody přo poskytování domácí zdřávotní péčé – poskytování služby ukončí
příslušný lékář.
Páciént vysloví nésouhlás s poskytováním véškéřých zdřávotních služéb – o tomto
infořmován lékář, ktéřý péči ukončí.
Páciént sé néřídí vnitřním řádém á opákováně ho pořušujé. Jého chování álé néní
způsobéno zdřávotním stávém.
Páciént přéstál poskytovát součinnost nézbytnou přo dálší poskytování zdřávotních
služéb, álé nésouvisí to sé zdřávotním stávém.

Nabízíme Vám možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek v naší půjčovně.
Veškeré záležitosti týkající se Domácí zdravotní péče vyřizujte s vrchní sestrou zařízení.

KONTAKTY
T: 736 523 684 – vrchní sestra Zuzana Švábová
T: 737 220 081 – půjčovna kompenzačních pomůcek

Ténto vnitřní řád jé plátný od 1. 5. 2020

Zuzana Švábová
vřchní séstřá Domácí zdřávotní péčé

