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Dle zákona 372 / 2011 Sb. 
 
Práva  pacienta 
 
Pacienti jsou do nemocnice přijímáni na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců 
nebo opatrovníka určeného soudním rozhodnutím, případná nedobrovolná hospitalizace je 
hlášena příslušnému soudu. 
 

 právo na neomezený kontakt se svými rodiči (zákonnými zástupci), telefonický i písemný  
(omezení pouze ze závažných důvodů z rozhodnutí lékaře), právo na přijímání jejich 
návštěv  

 právo na poskytování zdravotních služeb na odborné úrovni 

 na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při zdravotních 
služeb v souladu s jejich charakterem  

 právo na seznámení s domácím řádem nemocnice 

 právo znát jména všech pracovníků, kteří se podílejí na poskytování zdravotní péče a 
jejichž jednání se přímo dotýká pacienta 

 právo odmítnout přítomnost osob , které se přímo nepodílí na poskytování zdravotní péče 
nebo osob, které vykonávají v nemocnici praxi jako přípravu na budoucí povolání 

 právo na informace, možnost hovořit o svých problémech a potřebách s personálem 

 právo na vlastní oblečení, vlastní věci, které ale nemohou poškodit nebo ohrozit ostatní 
pacienty 

 právo na prostředí, vybavené dle vývojových potřeb pacientů, vyhovující bezpečnostním 
pravidlům 

 právo na volný čas ke hře, právo na studium a prostor na přípravu do školy, právo na 
přiměřený odpočinek 

 právo na bezpečné uložení cenných věcí 

 pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými 
zdravotními důvody má při komunikaci souvisejícími s poskytováním zdravotních služeb 
právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které 
si sám zvolí 

 
Povinnosti poskytovatele 
 

 zajistit, aby byl pacient a jemu srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu 
informován o svém zdravotním stavu, stejně tak jeho zákonný zástupce 

 umožnit pacientovi klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu, které mu 
budou jemu srozumitelným způsobem zodpovězeny, stejně tak i zákonnému zástupci 

 
 
Povinnosti pacienta  a jeho zákonných zástupců 
 

 seznámit se a dodržovat léčebný režim v nemocnici i na terapeutických dovolenkách 

 řídit se domácím řádem 

 pravdivě informovat zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně 
informací o infekčních nemocech, o užívání léčivých přípravků i návykových látek, o dalších 
skutečnostech, podstatných pro poskytování zdravotních služeb 



 

 

Dětská psychiatrická nemocnice 
U Stadionu 285 

595 01  VELKÁ BÍTEŠ 

 
Vnitřní předpis 
VP-32-01-DPN 
 

 

Strana 3 (celkem 3) 
Pouze verze umístěná v informačním systému nemocnice je platná. Vytištěním či exportem se dokument stává 

informativní kopií. 

 

 
 

 účastnit se na základě rozhodnutí ošetř.lékaře léčby prací (jedná se o adolescenty,kteří 
neplní povinnou školní docházku a nestudují individuální studijní plán 

 nepoužívat během hospitalizace alkohol a jiné návykové látky a na základě rozhodnutí 
lékaře se podrobit vyšetření za účelem jejich prokázání 

 vyvarovat se poškozování vlastního zdraví a zdraví ostatních 

 vyvarovat se úmyslného poškozování zařízení a věcí spolupacientů, v případě tohoto 
poškození toto oznámit rodičům (zák.zástupcům ), kteří jsou povinni vzniklou škodu uhradit. 

 seznámit se s důležitými informacemi na nástěnkách na oddělení a řídit se jimi 

 podrobit se vstupní lékařské prohlídce a ordinacím ošetřujícího lékaře 

       respektovat práva ostatních pacientů 
 


