
  

 
                   DOMÁCÍ ŘÁD OLÚ JEVÍČKO  

Odborný léčebný ústav 
Jevíčko 

          

Při poskytování služeb v Odborném léčebném ústavu Jevíčko je kladen velký důraz na vysokou 
odbornou a profesionální úroveň lékařské a ošetřovatelské zdravotní péče a také na důsledné 

respektování práv pacientů. 
Naším mottem jsou tři krátká výstižná slova, jejichž začáteční písmena tvoří název našeho 

zdravotnického zařízení. 

Odbornost – Laskavost - Úcta 
V OLÚ Jevíčko poskytujeme zdravotní služby v oblasti pneumologie, léčebné rehabilitace, léčby plicní i 
mimoplicní tuberkulózy. Naším cílem je v maximální možné míře docílit navrácení zdraví, 
soběstačnosti či schopnosti sebepéče v domácích podmínkách.  
Přijetí pacientů probíhá překladem z lůžka na lůžko, objednáním přes praktického nebo odborného 
lékaře, na rehabilitační oddělení na podkladě písemného schválení léčby revizním lékařem. 
Abychom Vám mohli poskytovat bezpečnou a kvalitní péči, potřebujeme samozřejmě i Vaši 
spolupráci. Touto cestou Vás prosíme o dodržování několika pravidel při pobytu v našem zařízení. 
 

Po přijetí na lůžkové oddělení si uložte osobní věci a svršky do přidělených skříní na pokoji či 
chodbě oddělení. Při pohybu po oddělení používejte domácí obuv, udržujte pořádek na 
oddělení i na pokoji. Můžete používat vlastní prádlo za předpokladu, že je zaručena jeho 

pravidelná výměna. Výjimku tvoří izolační lůžka na oddělení pro léčbu TBC-  zde je venkovní oděv 
odebrán a uložen ve skříni k tomuto účelu vyčleněné. Pro pohyb po oddělení dostanete ústavní 
prádlo, které je dle potřeby vyměňováno. Svršky pro pobyt na terase vám budou ponechány. Výměna 
ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně však 1x týdně. 

Po celou dobu pobytu dodržujte pokyny lékaře a ošetřujícího personálu, taktéž změny 
zdravotního stavu hlaste co nejdříve. Léky naordinované lékařem Vám budou podávány 
zdravotní sestrou dle ordinace lékaře ve stanovenou dobu. Pacienti s podezřením na 

tuberkulózu nebo s již potvrzenou tuberkulózou musí užívat léky pod přímým dohledem 
zdravotnického personálu. Léky přinesené z domova odevzdejte ošetřujícímu personálu. Budete je 
mít uschovány na pracovně sester a při odchodu Vám budou vráceny. Jelikož přebíráme odpovědnost 
za Vaši léčbu, budou Vám léky podávány pouze ošetřovatelským personálem. Výjimku uděluje lékař.  

Dietní režim určuje lékař, případně spolupracujeme s nutričním terapeutem. Pokud jste 
diabetik, dodržujte pravidla správné životosprávy, na která jste byl upozorněn již při příjmu 
zdravotní sestrou. Jídlo je podáváno chodícím pacientům v jídelně, pokud z kapacitních důvodů 

či důvodů na straně pacienta nelze, podává se jídlo přímo na pokoji. Na oddělení pro léčbu TBC je 
strava podávána na pokoji všem pacientům.  

Vlastní stravu skladujte na oddělení v lednicích k tomuto účelu určených. Potraviny si popište 
svým jménem, aby nedošlo k záměně s potravinami jiného pacienta. 1x týdně je lednice 
kontrolována – nepopsané či zkažené potraviny jsou likvidovány. Vždy dodržujte dietní opatření 

doporučená ošetřujícím lékařem, a to i v případě vlastních potravin. 
Po dobu hospitalizace je přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek, které 
nemají přímou souvislost s léčbou. Kouření je povoleno pouze v areálu OLÚ mimo místa 
označená zákazem kouření.  
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Za celý tým zaměstnanců Vám přejeme příjemný pobyt 
Odborný léčebný ústav Jevíčko 

Na oddělení můžete používat pouze tyto vlastní elektrospotřebiče: fén, kulma, holící strojek, PC 
a mobilní telefon včetně nabíječky. V žádném případě nesmíte používat ponorné vařiče na vodu 
či svoje rychlovarné konvice. K tomuto účelu je každé oddělení vybaveno vlastními 

elektrospotřebiči.  
Vzhledem k tomu, že jsou televizními přijímači vybaveny všechny pokoje a máte tak možnost 
kontinuálního sledování TV a poslechu rozhlasu, je tato služba zpoplatněna bez ohledu na to, 
zda ji využijete či nikoliv. Ceny jsou uvedeny v ceníku na informační tabuli oddělení. Využívání 

WIFI připojení k internetu je zdarma pouze v PC umístěných na chodbách oddělení, vlastní připojení 
k internetu je zpoplatněno dle ceníku OLÚ. Přístupové heslo k internetu Vám na vyžádání sdělí 
zdravotní sestra.  

Vycházky pacientů jsou povoleny v celém areálu léčebny. Pacient je povinen nahlásit zdravotní 
sestře svoji nepřítomnost a dbát pokynů zdravotnického personálu včetně případného zákazu 
vycházek z důvodu zamezení šíření infekce či aktuálního zdravotního stavu. Vycházky mimo 

areál ústavu musí povolit ošetřující lékař. Pacient je povinen podepsat propustku a dodržet dobu 
návratu uvedenou v propustce. Pacienti hospitalizovaní z důvodu infekčního onemocnění mají přísný 
zákaz opouštět oddělení bez svolení lékaře, stýkat se s jinými pacienty neinfekčních oddělení a 
vystavovat je nebezpečí nákazy – porušení těchto pravidel bude nahlášeno na Policii ČR (šíření 
infekčního onemocnění) a na OSSZ (ztráta nemocenské). 

Návštěvy na oddělení jsou povoleny každý den od 8:30 do 20:00 hodin. Návštěvu je nutné 
ohlásit ošetřujícímu personálu. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může vedení OLÚ 
Jevíčko dočasně vydat zákaz návštěv. Infekčním pacientům na izolačních lůžkách jsou návštěvy 

povoleny pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře. Děti do 15 let mají zákaz vstupu na lůžková oddělení 
pavilonu S. V době od 22:00 do 6:00 hodin dodržujte noční klid.  

Součástí budovy N jsou prostory, kde je umístěna kantýna a kavárna. Otevírací doby jsou 
uvedeny na informačních tabulích na oddělení. V kavárně se promítají videoprojekce pro 
zpříjemnění odpoledních chvil.  
Při propuštění budete vybaveni potřebnými pomůckami, pokud jsou indikovány. O indikaci 
sanitky k převozu do domácího prostředí rozhoduje ošetřující lékař. Léky budete vybaveni 
na nezbytně nutnou dobu. Do pěti dnů od propuštění je potřeba se nahlásit u svého 

praktického lékaře.  
Chovejte se tak, abyste svým jednáním nezpůsobili požár, vytopení nebo jiné závažné 
poškození majetku OLÚ. Při vyhlášení požárního poplachu se řiďte pokyny personálu a členů 
požární hlídky. 
Máte-li u sebe větší finanční hotovost nebo cennosti, doporučujeme, abyste si je oproti 
potvrzení uložili do ústavního trezoru, jinak Vám nemůžeme zaručit nahrazení jejich 
případné ztráty. Naši pracovníci vám tuto službu rádi zprostředkují. 
Parkování vozidla v areálu je možné po zaplacení příslušného poplatku v přijímací kanceláři. 
Poplatky se řídí platným ceníkem OLÚ Jevíčko.  
Je zakázáno manipulovat se zařízením ústavu a zdravotnickými prostředky, které nejsou 
určeny k běžnému používání. Držení jakékoliv zbraně (včetně většího nože) bude 
posuzováno jako vážné porušení domácího řádu, popř. důvod k propuštění z hospitalizace.  
Opakované porušování domácího řádu může být důvodem k propuštění pacienta ze 
zdravotnického zařízení. Úmyslné porušování domácího řádu infekčními pacienty bude 
nahlášeno Vaší zdravotní pojišťovně a OSSZ, která Vám může odebrat platbu nemocenské. 
Své podněty a připomínky nám prosím sdělte prostřednictvím dotazníku, který je dostupný 
na každém oddělení i ambulanci nebo v elektronické verzi na našich webových stránkách 
v sekci „Pro pacienty“. 
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