
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  
128 08 Praha 2, U Nemocnice 2  

  

DOMÁCÍ  ŘÁD  
  

Vážená paní, vážený pane,  

  

byli jste přijati k léčení na II. interní kliniku kardiologie a angiologie Všeobecné  

fakultní nemocnice v Praze.  

Abychom Vás mohli co nejlépe vyšetřit a léčit, potřebujeme Vaši spolupráci a pochopení 

pro náš ústavní režim. Je nutné prosím důsledně dodržovat pokyny lékaře a sester.  

  

• Jste léčeni na klinice fakultní nemocnice, proto prosím přijímejte s pochopením u svého 

lůžka posluchače lékařské fakulty a žákyně zdravotnických škol. 

• Složitý a náročný systém klinik vyžaduje i Vaši spolupráci a kázeň. Proto buďte prosím 

připraveni na lůžku na lékařskou vizitu 08.00 do 11.00 hodin ráno a od 14.00 hodin 

odpoledne. 

• Jednou týdně se v dopoledních hodinách koná tzv. velká vizita, kterou provádí přednosta 

kliniky nebo jeho zástupce. 

• Při přijetí k hospitalizaci Vám budou uloženy šaty do vyhrazených prostor a přejímací 

pracovník Vám vystaví písemné potvrzení. Osobní prádlo používejte svoje. Zajistěte si 

jeho častou výměnu u rodiny. V případě potřeby Vám zapůjčíme prádlo ústavní.   

• Čistota v nemocnici je velmi důležitá, prosíme o její udržování. Lůžko Vám bude 

převlékáno dle potřeby, nejméně však 1x týdně.   

• Při přijetí do ústavního léčení jste byli seznámeni s tím, že podle provozního řádu  

nemocnice neručí za cenné předměty a peníze, které si ponecháte u sebe.   

• Návštěvy nemocných jsou povoleny denně, nejlépe od 14.00 do 17.00 hodin. V neděli 

a o svátcích od 13.30 do 17.00 hodin. Z důvodů nebezpečí infekce nedoporučujeme 

návštěvu dětí mladších 10 ti let. Na odděleních JIP jsou návštěvy možné po domluvě s 

lékařem nebo sestrou JIP.   

• V případě vycházky po areálu, oznamte prosím tuto skutečnost sestře.   



• Součástí léčby je strava. Dokupování potravin v místním obchodě nebo přísun od 

příbuzných je možno po dohodě s ošetřujícím lékařem. Potraviny máte možnost 

uschovat v lednici na pokoji. Je nepřípustné donášení a konzumace alkoholických  

nápojů.   

• Ticho a klid pomáhá léčit. Poslech televize je možný jen za předpokladu, že ostatní 

spolupacienti s tím souhlasí a nebudou rušeni.   

• Informace o stavu pacientů podávají ošetřující lékaři pověřeným osobám, které 

jsou uvedeny pacientem ve zdrav. dokumentaci denně od 14.00 do 16.00 hodin.   

• Kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno.   

• V době od 22.00 do 6.30 hodin zachovávejte noční klid.   

• V případě zájmu o bohoslužbu máte možnost navštívit kostel sv. Ignáce na Karlově 

náměstí za předpokladu, že je o tom informován lékař a sestra ve službě.   

  

Děkujeme za pochopení.  

  

 Mgr. Jana Hrušková          doc. MUDr. Jean Claude Lubanda, Ph.D.  

             vrchní sestra kliniky          primář II. interní kliniky  

  


