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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

Neurochirurgická klinika 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba 

 

Informace pro příbuzné a blízké hospitalizovaných pacientů 
 
 
 

 
 
Vážení příbuzní, 
návštěvy jsou velice důležitou součástí péče o pacienta. Vítáme proto každou Vaši aktivitu v péči 
o Vašeho blízkého. Vzhledem k tomu, že intenzivní péče je charakterizována větším výskytem přístrojů, 
probíhajících vyšetření a procesů, které jsou náročné na čas a preciznost a navíc jsou často 
neplánované, je třeba Váš pobyt při návštěvě Vašeho blízkého určitým způsobem regulovat. Proto vás 
prosíme o dodržování následujících zásad: 
- Návštěvní hodiny jsou denně od 15.00 do 18.00 hod. Návštěvy, které jsou mimo návštěvní 

hodiny, je možné realizovat po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem, 
- Informace příbuzným o zdravotním stavu podávají službu konající lékaři v době návštěv. 

Telefonické informace jsou podávány po sdělení stanoveného hesla a ověření personálem. 
- K základním ošetřovatelským úkonům patří péče o hygienu dutiny ústní i celého těla a péče 

o pokožku. V případě, že chcete, aby byly používány osobní toaletní potřeby Vašeho blízkého, 
můžete je přinést s sebou. Doporučujeme tekuté mýdlo, zubní pastu, kartáček na zuby, hřeben, 
tělové mléko, pomůcky na holení, pomáda na rty, vlhčené ubrousky, popř. jiné běžně používané 
pomůcky. 
 
	

Kde nás najdete: 
 

Budova L - lůžkový monoblok, Neurochirurgická klinika JIP, 4. patro, telefon: 
  59 737 2670	

 
Personální složení: 
	

staniční lékař: MUDr. Radim Chutný, 
ošetřující lékař: MUDr. David Otáhal, 
ošetřující lékař: MUDr. Hana Zákravská, 
ošetřující lékař: MUDr. Tomáš Krčík, Ph.D., 
staniční sestra: Bc. Nikola Kubicová. 

	
Jak se chovat na JIP: 
- maximum osob, které jsou souběžně u jednoho pacienta, je limitováno na dvě osoby, 
- v prostoru filtru JIP si prosím oblečte ochranný plášť a vydezinfikujte si ruce,  
- vyčkejte příchodu sestry, která Vás doprovodí k Vašemu blízkému, 
- nesedejte na lůžko pacienta, 
- při ukončení návštěvy odložte ochranný plášť ve filtru JIP a vydezinfikujte si ruce. 

 
	
	
	

Případné nejasnosti či dotazy Vám zodpoví ošetřovatelský personál  
Neurochirurgické kliniky JIP. 
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