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1 Účel a oblast platnosti dokumentu 
 

1.1 Úvodní ustanovení 
 
Provozní řád lůžkového oddělení oddělení 16 primariátu IV., určeného pro léčbu pacientů 
s duálními diagnozami, upravuje základní pravidla provozu tohoto zdravotnického pracoviště 
k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz 
zdravotnického zařízení.  
Základní úprava organizace a zásady řízení jsou stanoveny Organizačním řádem PN 
Bohnice. Odpovědnosti pracovníků na jednotlivých úrovních jsou dány tímto řádem. Rozsah 
a podmínky poskytování zdravotní péče jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy, 
dalšími předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví, vnitřními předpisy PN Bohnice a 
rozhodnutími zřizovatele (tj. Ministerstva zdravotnictví) v rámci jeho působnosti.  Způsob 
práce a chování všech zaměstnanců, zařazených na zdravotnických pracovištích, musí být v 
souladu s posláním PN Bohnice a v zájmu úspěšného léčení pacientů.  
 

1.2 Evidence změn 
 

Číslo 
revize Datum revize Rozsah změn 

0 1.2.2019 Vydání směrnice 
   
   
   

 
 
 
 

http://www.lecebna/intranet/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=164&Itemid=82
http://www.lecebna/intranet/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=164&Itemid=82
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2 Základní údaje pracoviště 
 
Název zařízení:  
 
Psychiatrická nemocnice Bohnice  
Ústavní 91 
Praha 8, 181 02 
Tel.: +420 284 016 111, fax: +420 284 016 595 
Statutární zástupce: MUDr. Martin Hollý, MBA 
 
 
Název pracoviště:oddělení 16 – léčba pacientů s duálními diagnozami 
 
Adresa:Ústavní 91, Praha 8, 181 02 
Telefon:284 016 216 
 
Vedoucí primariátu: Prim. MUDr. Otílie Bartáková 
 
 
 
3 Charakteristika a zaměření pracoviště 
3.1 Charakteristika oddělení 
 
Oddělení je určeno pro pacienty a pacientky s duálními diagnozami ve věku 18-65let. Je 
součástí organizačního celku Psychiatrické nemocnice Bohnice, spolupracuje s ostatními 
odděleními nemocnice. Nemá primárně statut příjmového oddělení, poskytuje tedy 
navazující péči na detoxifikaci nebo na akutní hospitalizaci na standardním psychiatrickém 
lůžku. Je otevřené, režimové, všichni pacienti musí být hospitalizováni se svým souhlasem. 
Program oddělení je cílený jak na zvládnutí závislosti a sní spojených obtíží, tak na celkovou 
stabilizaci psychického stavu. Oddělení poskytuje možnost individuální i skupinové 
psychoterapie, edukačních a motivačních programů i dalších terapeutických aktivit. Základní 
doba léčby je dvouměsíční s možností prodloužení nebo jiných úprav dle individuálního 
zdravotního stavu. Celková kapacita oddělení je 30lůžek.  
 

3.2 Přístrojové vybavení 
Oddělení je vybaveno dle požadavků vyhlášky 92/2012 Sb. na léčbu návykových nemocí.  
Na oddělení je k disposici  běžné vybavení – tonometr, teploměry, váha, glukometr, digitální 
přístroj na měření alkoholu, oxymetr. 
 

3.3 Prováděné rizikové výkony a odběry biologického materiálu 
 
Na oddělení je prováděna kanylace periferní žíly, aplikace intramuskulárních a subkutánních 
injekcí, odběry biologického materiálu, očkování, v případě potřeby péče o dekubity. 
V provádění všech těchto výkonů lze odkázat na provozní řád PN Bohnice. 
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3.4 Prostory  zdravotnického zařízení  
Oddělení má kapacitu 30 lůžek. Je situováno v samostatně stojící budově v areálu 
nemocnice. V přízemí jsou dva pokoje o kapacitě 4 lůžka a jeden pokoj dvoulůžkový, v patře 
je šest pokojů o celkové kapacitě 20 lůžek. Izolační pokoj, místnost s možností zvýšeného 
dohledu ani místnost pro zemřelé není na oddělení zřízena. 

 
 

Základní prostory lůžkového oddělení navazující aktivní léčba návykových nemocí – přízemí:  
1. 2x pokoj čtyřlůžkový 
2. 1x pokoj dvoulůžkový vybavený umyvadlem 
3. 1x koupelna  vybavena 3 umyvadly ,  3 sprchami a 1 výlevkou 
4. 2x WC pacienti  vybaveno  2 umyvadly,  1x WC personál – vybaveno  umyvadlem  a 

výlevkou 
5. 1x vyšetřovna vybavená umyvadlem a dřezem 
6. klubovna pro pacienty 
7. jídelna pro pacienty  
8. kuchyňka pro přípravu a výdej stravy pro pacienty vybavená dřezem, umyvadlem a 

myčkou 
Pokoje jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami pro osobní věci pacientů. 

 
 

Základní prostory lůžkového oddělení navazující aktivní léčba - první patro: 
 

1. 2x čtyřlůžkový pokoj (jeden vybavený umavydlem) 
2. 4x třílůžkový pokoj 
3. 1x komunitní místnost 
4. 1x sesterna, vybavená umyvadlem 
5. Koupelna vybavená 3x sprchou, 3x umyvadlem, 1x výlevkou 
6. 2x WC pacienti, 1x WC personál, vybavené 2 umyvadly 
 

Pokoje jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami pro osobní věci pacientů. 
. 
 

Vedlejší provozní prostory: 
 

1. šatna personál  - vybavena umyvadlem a uzamykatelnými skříňkami na uložení 
osobních věcí personálu (přízemí) 

2. úklidová místnost vybavena výlevkou a 2 kovovými uzamykatelnými skříněmi 
(přízemí) 

3. 2x uzamykatelná skříň na čisté prádlo (přízemí) 
4. 1x uzamykatelná místnost na špinavé prádlo (přízemí) 
5. Sklad odpadů: odpady před denním odvozem do centrálního skladu jsou skladovány 

v samostatném uzamykatelném prostoru 
 
Další prostory: 
 
V druhém patře jsou čtyři místnosti využívané lékařským a terapeutickým týmem oddělení –
pracovna adiktologů, pracovna staniční sestry a provozní asistentky, pracovna lékaře 
a psychologa, pracovna vedoucího lékaře. Místnosti jsou vybaveny nábydtkem se snadno 
omyvatelným povrchem, podlahy snadno čistitelné a vydesinfikovatelné. Dále je v druhém 
patře sociální zázemí, tedy 2x WC personálu, umyvadlo a sprchový kout s umyvadlem. 
V budově je dále půdní prostor a suterén, oba prostory zůstávají v tuto chvíli vzhledem 
k technickému stavu nevyužívané. 
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3.5 Personální vybavení oddělení 
 
 

Personál  
Lékaři  1,8 

Adiktolog 
 1,5 

Klinický psycholog  1,0 

Sociální pracovnice 0,75 

Terapeut 0,4 DPP 

Provozní asistentka 1,0 

ZPBD spec.  S 3 5 

ZPBD   S 2 5 

ZPOD, ZPOD bm.  S 1 5 

Taneční terapeutka 0,1 DPP 

 
 
4 Další normy a standardy 
 
Postupy pro provádění dezinfekce a dekontaminace, sterilizace, manipulace s odpady, 
prádlem a stravou, úklidu, malování, režimu pro provádění rizikových výkonů a odběry 
biologického materiálu, hygienické zabezpečení rukou při poskytování zdravotní péče, 
opatření při výskytu infekčních onemocnění a nozokomiálních nákaz podléhají společným 
ustanovením danými v společném Provozním řádu PN Bohnice.  
 
 
5 Pojmy a zkratky 
 
PN Bohnice Psychiatrická nemocnice Bohnice  
ZPBD spec. Zdravotnický pracovník bez odborného dohledu – specialista  
ZPBD Zdravotnický pracovník bez odborného dohledu – SŠ s mat., VOŠ, VŠ  
ZPOD Zdravotnického pracovníka pod odborným dohledem – SŠ s maturitou  
ZPOD bm. Zdravotnický pracovník pod odborným dohledem – ošetřovatel, sanitář 
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