
       Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 

Ř 04 – Návštěvní řád, platnost od: 1. 10. 2014, verze 3.00                                                                                                             1 

V souladu s Vnitřním řádem Dětské psychiatrické nemocnice Opařany 
(dále jen „DPN“) vydávám tento 

N Á V Š T Ě V N Í   Ř Á D 
Informace pro pacienty a návštěvy pacientů 

Návštěvní řád je závazným dokumentem pro zaměstnance DPN a všechny osoby, které chtějí uskutečnit 
návštěvu pacienta hospitalizovaného v DPN. 

Návštěvy se řídí Návštěvním řádem DPN, jsou denně, zpravidla v době od 9:00 do 18:00 hodin, obvykle 
po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem stanice s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu 
pacienta. Jsou řízeny s ohledem na provoz a léčebný režim. Nejvhodnější doba návštěv je mimo vizity a 
odborná vyšetření, která probíhají zpravidla v dopoledních hodinách. 

Bez omezení mohou uskutečňovat návštěvy pacienta jeho zákonní zástupci a jiné osoby pacientovi 
blízké, pokud nemají z forenzních důvodů  zakázáno nebo nejsou překážkou jiné závažné důvody 
vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta. V těchto případech rozhodne vždy lékař. 

Návštěvu může  osoba pacientovi blízká předem ohlásit telefonicky staniční sestře nebo vedoucí sestře 
směny. 

V případě pochybností, zda je osoba přicházející na návštěvu pacienta oprávněná ji uskutečnit, je 
odborný personál povinen provést kontrolu totožnosti této osoby a případně i návštěvu, vždy po dohodě 
s ošetřujícím lékařem nebo lékařem ÚPS, předložit k rozhodnutí.   

Povinností návštěv je dodržovat doporučení odpovědných zaměstnanců DPN (ošetřující lékař nebo lékař 
ÚPS nebo vedoucí sestra směny), a to zejména: 

a. zdržovat se na místech předem domluvených (návštěvna, park, ubytovna, obec Opařany, jiné místo  
apod.), a dále v průběhu návštěvy dodržovat lékařem předem stanovený režim kontrol na stanici, 
který je realizován ve spolupráci s vedoucí sestrou směny dané stanice, 

b. dodržet dohodnutý čas návratu, 
c. zdržet se činností, které by byly v rozporu s léčebným režimem pacienta, 
d. nevnášet do nemocnice předměty nedovolené, jako jsou návykové látky, nebezpečné předměty, 

zbraně apod., 
e. informovat vedoucí sestru směny o předmětech, které si pacient přináší na stanici, 
f. informovat vedoucí sestru směny o všech mimořádných okolnostech spojených s návštěvou u 

pacienta, které by mohly mít vliv na jeho zdravotní stav. 

Během návštěvy je možné využít návštěvní místnosti na jednotlivých odděleních, areál DPN nebo podle 
rozhodnutí lékaře odejít i mimo areál DPN.  

U nemocných, kteří jsou upoutáni na lůžko, jsou návštěvy možné na pokojích, ale pouze v omezeném 
počtu, max. 2 osob, pokud tomu nebrání zdravotní a provozní důvody a dle rozhodnutí lékaře. 

DPN nabízí za úhradu ubytování rodičům v ubytovacím zařízení DPN na standardně vybavených jedno a 
dvoulůžkových pokojích a apartmánech. K nabídce patří i možnost stravování v jídelně stravovacího 
provozu. Ubytování je možné zařídit na vrátnici DPN a stravování na stravovacím provozu telefonicky 
prostřednictvím telefonní centrály 381204211. 

Na základě hygienicko - epidemiologických důvodů může být vyhlášen zákaz návštěv. Zákaz návštěv 
nebo dočasné omezení z důvodů hygienicko epidemiologických může vyhlásit ředitelka nemocnice. V 
krajním případě je oprávněna, po zvážení všech okolností, povolit výjimku z tohoto zákazu primářka 
oddělení. 

V DPN platí zákaz kouření ve všech budovách i venkovních prostorách. 

Připomínky nebo stížnosti na realizaci návštěvního řádu, mohou návštěvy zapisovat do NÁVŠTĚVNÍ 
KNIHY, která je uložena  na odděleních (na I. odd. na stanici  A7, na II odd. na stanici B4 a B7 a na IV. 
odd. na stanici C) s uvedením přesné adresy pisatele. 

Návštěvní řád je uveřejněn na každé stanici, v návštěvní místnosti a u centrálního příjmu pacientů. 
 
V Opařanech, 1. října 2014                                                                         
 
Prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka DPN 


