Vnitřní řád
Řád léčebny obsahuje zásady pro zajištění klidného života a udržování pořádku
v léčebně Gaudium. Je závazný pro všechny pacienty, návštěvy a zaměstnance.
Ubytování
 Pacienti jsou povinni s vybavením pokoje šetrně zacházet a při odchodu vše
zanechat nepoškozené.
V rámci svých zdravotních možností jsou pacienti povinni udržovat na
pokoji pořádek a čistotu (urovnané věci, uklizené noční stolečky, odpadky
odhazují do odpadkových košů, zbytky jídla odevzdávají do kuchyňky).
 Na pokojích je zakázáno používání tepelných elektrických spotřebičů.
 V celé budově i areálu je přísný zákaz použití otevřeného ohně včetně
kouření.
 Při pobytu by neměl pacient rušit ani omezovat spolubydlící. Televizor a
rádio je možné používat pouze do 22. hod, později jen se sluchátky.
 Pacienti mají při nástupu doporučené základní osobní vybavení – osobní
prádlo, hygienické potřeby, doklady, léky apod. Doplnění nebo obnovu
zajišťuje sám pacient nebo jeho rodina na vlastní náklady.
 Osobní věci si pacient ukládá do nočního stolku na pokoji.
K úschově svršků a obuvi slouží centrální šatna na oddělení.
 Společné prostory jsou osvětlovány tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti
uživatelů a pracovníků zařízení. V případě přerušení dodávky elektrického
proudu je ve společných prostorách zařízení instalováno nouzové osvětlení.
 Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením má právo na přítomnost
svého vodícího nebo asistenčního psa.
Doba klidu
 Doba poledního klidu je od 12.00 do 13.00 hod
 Doba nočního klidu od 22.00 do 7.00 hod
Vycházky mimo budovu léčebny
 Pacienti mohou opustit budovu na tzv. propustku nebo dovolenku, ale vždy
s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Samotný odchod a příchod hlásí
ošetřujícímu personálu.

Návštěvy
 Pacienti mohou přijímat návštěvy po celý den zpravidla od 9.00 do 18.00
hod. Je nutné dbát na ohleduplnost vůči ostatním pacientům na pokoji.
Návštěvy by neměly rušit klid a pořádek.
 Děti se po budově pohybují pouze v doprovodu rodičů.
 Pacienti zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou
způsobilostí k právním úkonům mají právo na nepřetržitou přítomnost svého
zákonného zástupce.
 Vzájemné návštěvy na pokojích pacientů jsou dovoleny za předpokladu, že
nebudou rušit ostatní pacienty.
 V mimořádných událostech (např. zákaz návštěv orgány hygienické služby,
vážné technické a bezpečnostní důvody) mohou být návštěvy omezeny nebo
zakázány.
Odpovědnost za škody
 Pacient odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku léčebny, nebo na
majetku či zdraví ostatních pacientů, zaměstnanců nebo jiných osob.
 Pacient je povinen nahlásit škodu či závadu neprodleně ošetřujícímu
personálu.
 Pacient je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které bez právního důvodu
zasahuje do práv a oprávněných zájmů ostatních uživatelů, zaměstnanců a
třetích osob, nacházejících se v prostorách léčebny a dalšího jednání, které je
v rozporu s dobrými mravy.
 Některé situace narušující soužití: šikanující jednání, slovní či fyzické útoky
vůči ostatním pacientům nebo zaměstnancům, krádež, poškozování a
neoprávněné užívání majetku ostatních osob nebo léčebny, opakované
nevhodné chování, požívání alkoholu či jiných návykových látek, kouření,
ublížení na zdraví ostatním pacientům, zaměstnancům, popř. třetím osobám.
Takovéto chování může být důvodem k ukončení hospitalizace.
Stravování
 Strava je dodávána externím dodavatelem.
 Jedná se o celodenní stravu odpovídající potřebám dietního stravování,
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Zajištěna je racionální, diabetická a
žlučníková strava.
 Není dovoleno ponechávat na pokojích zbytky jídel, ani jídla podléhající
rychlé zkáze.
 Pacienti mají k dispozici čaj po celý den.

Ošetřovatelská a zdravotní péče
 Personál léčebny zajišťuje pacientům zdravotní a ošetřovatelskou péči
odpovídající jejich zdravotnímu stavu, a to nepřetržitě po 24 hodin denně.
 Lékař kontroluje zdravotní stav pacientů denně, mimo dny pracovního klidu
a svátky. V případě naléhavé potřeby je ústavní lékař k dispozici na telefonu,
nebo je zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci či
rychlou záchrannou službou.
 Ošetřovatelskou a zdravotní péči poskytují pacientům především
zaměstnanci zdravotního úseku, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání.
 Pacienti jsou povinni dodržovat léčebný režim, příkazy lékařů a
zdravotnických zaměstnanců, užívat předepsané léky.
 V souvislosti s výskytem nakažlivých chorob jsou pacienti povinni
dodržovat přísný hygienický režim.
Hygiena
 V rámci svých možností pečují pacienti o osobní hygienu, o čistotu ošacení,
prádla a obuvi, o pořádek na pokoji a v nočním stolku. Pořádek udržují také
v ostatních místnostech, které používají, včetně areálu léčebny. Všechny
místnosti se pravidelně větrají, běžný úklid se provádí denně.
 Pacienti dodržují zásady osobní hygieny – ranní a večerní hygienu, sprchují
se v koupelně minimálně 1x týdně. K dodržování osobní hygieny patří také
holení, stříhání vlasů a nehtů.
 Osobní prádlo si pacienti vyměňují pokud možno denně. Donášku čistého
prádla zajišťuje rodina.
 Úmyslné nedodržování osobní hygieny a ohrožování zdraví svého i ostatních
pacientů a personálu lze považovat za hrubé porušení pravidel léčebny.
Úschova
 Při nástupu do léčebny nebo v průběhu pobytu může pacient požádat o
úschovu finanční hotovosti nebo cenných věcí.
 Léčebna nezodpovídá za věci a peněžní hotovost, které nepřevzala do
úschovy.
Stížnosti, náměty a připomínky
 Stížnosti, náměty a připomínky k pobytu přijímá vrchní sestra.

Kulturní život v léčebně
 Pro naplňování duchovních potřeb je pro věřící k dispozici velká kaple
v přízemí, kde se konají 1x týdně bohoslužby.
 Pacienti mají k dispozici knihovnu.
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