
 

 
Kancelář veřejného ochránce práv 

 
si Vás dovoluje pozvat na seminář 

Poznatky ze systematických návštěv léčeben 

pro dlouhodobě nemocné 

který se koná 
dne 18. března 2019 

 
v malém konferenčním sále 

Kanceláře veřejného ochránce práv 
Údolní 39, 602 00 Brno 

 

Cílem semináře je přiblížit účastníkům (zejména pracovníkům léčeben) problémy, se kterými 
se veřejná ochránkyně práv nejčastěji setkává během návštěv léčeben pro dlouhodobě 
nemocné. Návštěvy ochránkyně vykonává jako tzv. národní preventivní mechanismus 
za účelem prevence špatného zacházení s pacienty. 
 

Pozornost bude věnována především následujícím tématům:  

• přístup k pacientovi, 
• personální a materiálně-technické požadavky na péči poskytovanou v léčebnách, 
• zásady bezpečné ošetřovatelské péče. 

 

Seminář zajišťují právnička Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Tereza Gajdušková 
a externí spolupracovnice Kanceláře a členka prezidia České asociace sester Mgr. Veronika Di 
Cara, Ph.D. 

 

Účast na semináři je bezplatná.  

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 

odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do  pondělí 11. března 2019. 

Z kapacitních důvodů prosíme o přihlášení max. 3 osob za zařízení. Každého účastníka 

či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 
 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz ).

                                                        
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

18. března 2019 
 

09:00 – 09:30 Registrace účastníků a účastnic 

09:30 – 09:50 Systematické návštěvy ochránce v léčebnách pro dlouhodobě nemocné 

 účel a průběh systematických návštěv 

09:50 – 10:30 I. blok 

 vybavení pokoje, koupelny a toalet, prostředí léčebny 

 stanvování úhrad za pobyt 

 požadavky na personální zabezpečení péče v léčebně 

10:30 – 10:45 Přestávka 

10:45 – 11:15 II. blok 

 pacient jako partner 

 udělování souhladu s hospitalizací a s poskytováním zdravotních 
služeb 

 pacient s omezenou svéprávností 

 lékařské tajemství 

11:15 – 12:00 III. blok 

 prevence malnutrice a dehydratace 

 mikční režim 

 ordinace, příprava a podání léků 

 zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace 

12:00 – 12:45 Přestávka na oběd 

12:45 – 13:45 IV. blok 

 používání omezovacích prostředků 

 léky s tlumícím účinkem 

 prvence pádů 

 používání postranic 

13:45 – 14:00 Přestávka 

14:00 – 14:45 V. blok 

 kožní defekty, dekubity 

 rehabilitace, aktivizace pacientů 

 péče o umírající, paliativní péče 

14:45 – 15:15 Diskuse 
 


