
ŘÁD oddělení 

• O přijetí na oddělení rozhoduje vždy a pouze lékař. Zohledňuje přitom vždy 
personální a technické možnosti oddělení. 

• Je žádoucí splnit 12 ti denní program, předčasné ukončení léčby se realizuje 
v případě nespolupráce anebo závažného nevhodného chování.  

•  Léčba se zahájí na DIP (detox intenzivní péče), kde se monitoruje celkový stav 
pacienta, fyziologické funkce, příjem tekutin. Pokud pacient při přijetí již nevykazuje 
známky akutní intoxikace psychoaktivní látkou, je zařazen rovnou do režimu léčby. 

•  Na oddělení mají pacienti povinnost účasti na terapeutickém programu, 
opakovanou neúčast může zdravotnický personál vyhodnotit jako nespolupráci.  

• Telefonáty s rodinou jsou povoleny ve vymezeném čase v době od 18-20 hodin, 
výjimku lze dojednat pouze s lékařem. Pokud se rodič po přijetí dítěte do léčby sám do 48 
hodin neozve, kontaktuje jej sociální pracovník ve své pracovní době. 

• Vycházky mimo oddělení jsou možné pouze v rámci terapií nebo se zákonnými 
zástupci, v maximální délce 3 hodin ve všední dni a v délce 8 hodin  o víkendu. 

• Přijetím jsou pacienti s prokázanou závislostí na nikotinu zařazeni do odvykacího 
programu, kdy je jim nabídnuta buď možnost nekouřit, nebo nikotinová náplast anebo je 
jim umožněno kouřit 4 cigarety denně s plánem snižování počtu vykouřených cigaret 
individuálně 

• Rodinným příslušníkům jsou povoleny  návštěvy na oddělení ne delší než 30 minut, 
a to vždy domluvené dopředu s lékařem. Zdravotnický personál má právo návštěvu na 
oddělení zakázat, pokud rodinní příslušníci vykazují známky požití návykové látky, nebo 
pokud se obecně jejich zdravotní stav nejeví jako kompenzovaný nebo pokud vykazují 
známky agresivního jednání. Personál má právo požádat je o provedení zkoušky na 
přítomnost návykových látek, pokud odmítnou, návštěva se neuskuteční. Zdravotní 
personál napíše o takovém incidentu nežádoucí událost. 

• Pacienti jsou povinni dodržovat pokyny zdravotnického personálu. Zdravotnický 
personál je povinen znát a hájit práva pacientů v režimu léčby (tzn. právo na soukromí při 
vyšetření, na ochranu osobních údajů, právo vědět dostatečné informace o léčbě apod.) 

• Pacientovi je v léčbě zajištěna ochrana před rasismem, národnostní, náboženskou 
či jinou netolerancí, jako je např. netolerance sexuální identity. Výhružky, posměch a slovní 
narážky v tomto směru mohou být zdravotnickým personálem sankcionovány. 

• Na oddělení není dovoleno: kouřit, mít u sebe ostré předměty (nůžky, pilníky na 
nehty, jehly...), vlastní oblečení, kosmetické přípravky s obsahem alkoholu a spreje, léky 
vč. potravinových doplňků, dále veškeré elektronické přístroje. Není dovoleno ani 
chlapcům ani dívkám používat žiletky, jednorázová holítka, depilační vosky či pásky, apod. 
Holení je během pobytu na oddělení zakázáno. 

• Není dovoleno líčit se, zaplétat copánky s bavlnkami, stříhat vlasy. Pacientům není 
dovoleno nosit náušnice či šperky se symbolikou užívání drog či takové, o které je možné 
se zranit. Pacient je na požádání zdravotnického personálu při přijetí do léčby či kdykoliv v 
jejím průběhu musí sundat a jsou mu uloženy do cenností. 

• Pacienti nemají u sebe peníze. 

• Pacienti na oddělení nesmí užívat návykové látky. Na požádání zdravotnického 
personálu jsou povinni se podrobit namátkové zkoušce na alkohol v dechu či detekci drog 
v moči. Pokud se potvrdí intoxikace návykovou látkou, jsou pacienti vráceni na DIP. 



 

• Na oddělení není dovolen poslech reprodukované hudby jiný, než hudební kanál 
Óčko na TV. 

• Vlastní potraviny musí být označeny jménem a uloženy v lednici, jsou vydány v 
době jídla, na oddělení není povolena konzumace potravin a tekutin s obsahem alkoholu a 
kofeinu, pití energetických nápojů. Není dovolena konzumace potravin s vysokým 
obsahem tuku. Nápoje mohou mít pacienti u sebe, jsou povoleny ovocné čaje, ovocné 
džusy a minerální vody. 

• Na oddělení mají pacienti naše oblečení a pyžamo, vlastní mohou mít pouze spodní 
prádlo, ponožky a přezůvky. Jakékoliv úpravy našeho nemocničního oblečení jsou 
zakázány. 

• Je zakázáno agresivní chování, užívání vulgarismů směrem ke zdravotnickému 
personálu a k pacientům - takové chování je sankcionováno zdravotnickým personálem, 
pokud ne přímo lékařem, ten je s tím neprodleně seznámen. Není dovolenou poškozování 
majetku na oddělení. Za poškozování majetku na oddělení ve výši nad 1000Kč je po 
pacientovi vymáhána náhrada škody. 

• Není dovoleno nabádání k útěku, šikana či erotické nebo sexuální chování. Za 
erotické chování je pacient podmínečně vyloučen, za sexuální styk je vyloučen okamžitě. 
Návštěvy na pokojích jsou povoleny pouze do 17 hodin za podmínky otevřených dveří 
pokoje a se zákazem ležení, objímání se a tisknutí k sobě na lůžku. 

•  Útěk se oznamuje policii ČR. Po návratu z útěku je pacientovi poskytnuta jen 
detoxikace, pak je vyloučen a je mu zakázáno léčení na oddělení v době 3 měsíců od 
útěku. 
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