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1. Dobrovolnický program v Městské nemocnici Ostrava 
Na začátku roku 2011 navázala Městská nemocnice Ostrava spolupráci 
s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava (dále také jen „DC ADRA“). Cílem zahájení 
dobrovolnické činnosti bylo zpříjemnit pobyt dětským i dospělým pacientům 
v nemocničním prostředí. Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit zdravotnický 
personál, ale přinést klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života, vyplnit 
jejich volný čas. 
V současné době jsou do dobrovolnického programu v Městské nemocnici Ostrava 
zapojena tyto oddělení: Dětské oddělení, Dermatovenerologie, Léčebna dlouhodobě 
nemocných Radvanice a Dům sociálních služeb Radvanice. Na těchto odděleních jsou 
určeni kontaktní pracovníci, kteří poskytují zázemí jednotlivým dobrovolníkům.  

Charakteristika klinických oddělení, na která docházejí dobrovolníci 

Dětské lékařství 
Oddělení bylo otevřeno v roce 1976 jako druhé největší na severní Moravě. V současné 
době má 68 lůžek a 2 jednotky intenzivní a resuscitační péče. Poskytuje komplexní péči 
a v řadě oborů také specializované a léčebné výkony, např. v oborech kardiologie, 
gastroenterologie, nefrologie, alergologie, pneumologie, rehabilitace, endokrinologie, 
neurologie aj. Jsme jednou z prvních nemocnic, která začala podporovat hospitalizaci 
matek s dětmi či jinými rodinnými příslušníky.  

Dermatovenerologie 
Oddělení Dermatovenerologie zajišťuje ambulantní a hospitalizační péči u pacientů 
s kožními, pohlavními a infekčními chorobami, s bércovými vředy a chronickými 
ranami. Lůžkové oddělení má kapacitu 23 lůžek. 

Léčebna dlouhodobě nemocných  
Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích (dále jen „LDN“) je odborný 
léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá základní a specializovanou komplexní 
péčí o staré a dlouhodobě nemocné pacienty. Léčebna dlouhodobě nemocných vznikla 
v roce 1976 a je detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava. 
Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyřech stanicích, je zde kladen velký důraz 
na rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a zlepšení kvality života pacientů.  
Důvodem hospitalizace v LDN je především pokračování v léčbě, pokračování  
v rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a mobilizace při stabilizovaném zdravotním stavu  
a zároveň při momentální nemožnosti propuštění do ambulantní péče.  

Dům sociálních služeb 
Dům sociálních služeb poskytuje pobytovou sociální službu s časově omezenou délkou 
pobytu. Cílovou skupinou uživatelů jsou dospělé osoby, převážně seniorského věku  
s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, které jsou propuštěny  
z Městské nemocnice Ostrava, LDN Radvanice a nevyžadují již ústavní zdravotní péči. 
Z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu  
a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech však vyžadují tyto osoby 
pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem. 
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2. Pravidla dobrovolnického programu 
Dobrovolnický program v Městské nemocnici se řídí zákonem o dobrovolnické službě. 
Z tohoto zákona vyplývají některá pravidla: 
• vstupní pohovor 
• školení pro dobrovolníky 
• smlouva o výkonu dobrovolnické služby 
• pojištění dobrovolníka + evidence docházky 
• viditelné označení dobrovolníka 
• účast na supervizi 
• udržování kontaktu s koordinátorem dobrovolníků 

Vstupní pohovor s koordinátorem Dobrovolnického centra slouží ke zjištění 
vzájemných představ a možností. Koordinátor představí program, informuje zájemce  
o možnostech zapojení, poté následuje pozvání na školení. 

Školení dobrovolníka slouží k předání informací o provozu a fungování nemocnice, 
typu a specifikách daného oddělení. Účastníkům školení je vysvětlena role, pozice  
a náplň dobrovolníka v nemocnici. 
Jsou také seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (BOZP). 
Vybraní zájemci jsou pak pozváni k podepsání smlouvy o výkonu dobrovolnické služby. 
Konečné rozhodnutí zařazení zájemce do programu je zcela na koordinátorech 
programu. 

Pojištění dobrovolníka platí pouze v areálu Městské nemocnice Ostrava a vztahuje 
se na: 
• úraz, který se stane pacientovi při výkonu dobrovolné činnosti 
• poškození či ztrátu věcí dobrovolníka 
• poškození třetí osoby, tj. Městské nemocnice Ostrava 
Pokud dojde k pojistné události, je nezbytné neprodleně provést zápis přímo na 
oddělení, kde k události došlo a poté se telefonicky spojit s koordinátorem DC ADRA. 

Evidence docházky je nutná pro pojištění (v případě uplatňování pojistky slouží 
jako důkaz, že dobrovolník na oddělení skutečně byl) a také pro vystavení potvrzení 
pro dobrovolníky o délce jejich docházky a počtu odpracovaných hodin. 

Viditelné označení dobrovolníka 
• visačkou se jménem 
• tričkem s logem DC ADRA 
je pro každého dobrovolníka v době jeho návštěvy na oddělení povinné. Visačka slouží 
k Vaší identifikaci a tričko Vás odlišuje od zdravotnického personálu a vymezuje Vaši 
roli v nemocnici. Pacienti a jejich příbuzní Vás tak hned poznají a budou vědět, kdo jste 
a co od Vás mohou čekat. 

Supervize je vzájemné setkání a sdílení dobrovolníků, zástupců Městské nemocnice 
Ostrava a DC ADRA. Vede ji tzv. supervizor, jakýsi moderátor, rádce, pozorovatel. 
Smyslem je: 
• podpora a motivace v dobrovolnické činnosti v nemocnici, prevence tzv. syndromu 

vyhoření a pomoc při ujasňování si svých hranic a kompetencí 
• sdílení a vzájemná výměna zkušeností mezi dobrovolníky, vzájemná inspirace a 

hledání nových řešení případných problémů (např. jak se zachovat v určitých 
situacích) 
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• zpětná vazba – pro dobrovolníky, pro koordinátory, pohled dobrovolníků  
na fungování programu, což je velmi důležité pro jeho další rozvoj a též jako 
předcházení a řešení problémů na jednotlivých odděleních 

• přispění k osobnímu rozvoji a růstu dobrovolníka a posílení jeho schopnosti vlastní 
sebereflexe 

Udržování kontaktu s koordinátorem Dobrovolnického centra ADRA je jednou 
z povinností dobrovolníka. Nevysvětlené přerušení komunikace může být jedním 
důvodů ukončení smlouvy a vyřazení z programu. 

Zachovávání mlčenlivosti o osobních údajích klientů, o informacích o Městské 
nemocnici Ostrava. 

Základní pravidla pohybu dobrovolníka na oddělení 
• o svém příchodu informujte službu konající zdravotní sestru 
• na domluveném místě si odložte svrchní oděv a osobní věci 
• připevněte si visačku, event. oblékněte tričko 
• informujte se u zdravotní sestry konající službu na stav vybraného 

pacienta 
• při jakýchkoli zdravotních problémech pacienta během programu 

informujte ihned službu konající personál 
• ukončení činnosti opět oznamte, případně pacienty odveďte zpět  

na pokoj 
• před odchodem se nezapomeňte zapsat do docházkové knihy 
• v případě i lehkého nebo počínajícího nachlazení, je lépe program zrušit 

a svoji nepřítomnost nahlaste koordinátorce nebo kontaktní osobě 

Několik pravidel v přístupu k pacientovi 
• respektujte celkový zdravotní a psychický stav pacienta a přizpůsobte mu délku  

a náplň Vaší činnosti 
• dotažte se vždy rodiče nebo zdravotní sestry na současný léčebný režim pacienta  

a dohlédněte na jeho dodržení 
• nenabízejte čokoládu, bonbóny, sušenky apod. – pacienti mohou mít dietní omezení 
• nenahrazujte rodinu (drobné nákupy, donášku jídla, časopisů, hraček…) 
• nepřijímejte žádné peníze od pacienta ani příbuzných 
• nevykonávejte ošetřovatelské a pomocné práce (krmení a hygiena pacientů, 

převlékání postelí atd.) 
• dbejte na protiúrazová opatření (práce s ostrými předměty, pohyb apod.) 
• v komunikaci s pacientem nebo jeho příbuznými vystupujte v rámci své role 

dobrovolníka a smluvené činnosti 
• v závažnějších bodech, které se v rozhovoru vyskytnou a týkají se onemocnění 

pacienta, se obracejte na koordinátora nebo kontaktní osobu 
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3. Bezpečnost a ochrana zdraví při dobrovolnické činnosti 

Dobrovolníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu 
dobrovolnické činnosti, informace o rizicích výkonu jejich dobrovolnické činnosti  
a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. 

Dobrovolníci jsou oprávněni odmítnout výkon činnosti, o níž mají důvodně za to, že 
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, případně život 
nebo zdraví jiných osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinností 
dobrovolníka. 

Každý dobrovolník je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost,  
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 
případně opomenutí při výkonu dobrovolnické činnosti. Znalost předpisů a požadavků 
nemocnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou 
součástí kvalifikačních předpokladů dobrovolníka, který se v organizaci pohybuje. 

Dobrovolník je zejména povinen: 
• dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny nemocnice k zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci (provozní a hygienicko-epidemiologické řády), s nimiž byl 
v nezbytné míře seznámen a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti  
a informacemi organizace 

• dodržovat při vykonávání dobrovolnické činnosti dohodnutá pravidla a postupy, 
používat stanovené pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky 

• dodržovat zákaz manipulace se stroji, přístroji a zařízeními 
• používat a udržovat v čistotě přidělené jednotné oblečení pro dobrovolníky (trička), 

nosit viditelně jmenovku 
• dodržovat zásady spolupráce se zaměstnanci organizace, respektovat pokyny 

vedoucích zaměstnanců 
• nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

nemocnice v době výkonu dobrovolnické činnosti i mimo tato pracoviště, 
nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště organizace a kouřit pouze mimo areál 
nemocnice 

• oznamovat kontaktní osobě (službu konající sestře) nedostatky a závady  
na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při výkonu 
dobrovolnické činnosti 

• bezodkladně oznamovat kontaktní osobě (službu konající sestře) a koordinátorovi 
dobrovolníků svůj úraz, který vznikl v souvislosti s výkonem dobrovolnické činnosti, 
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem  
a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin 

• podrobit se na pokyn koordinátora dobrovolníků nebo vedoucího zaměstnance 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 

• jakékoliv poranění si nechat správně ošetřit a oznámit je neprodleně kontaktní 
osobě (službu konající sestře) a koordinátorovi dobrovolníků 

• nevstupovat na stoly, židle a jiné vratké předměty 
• cestou na místo výkonu dobrovolnické činnosti a při pohybu v areálu nemocnice 

používat jen vyhrazených cest, chodníků, vchodů a východů 
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V případě, že budete v areálu nemocnice přítomni kolapsu, bezvědomí, úrazu nebo jiné 
vážnější zdravotní příhodě, vyžadující lékařskou pomoc, volejte urgentní příjem 
596 193 900 nebo telefonní ústřednu 596 191 111. 
Pokud dojde k této situaci na oddělení, ambulanci nebo přilehlé chodbě, kontaktujte 
zdravotníky nejbližšího pracoviště. 

4. Domácí řád Městské nemocnice Ostrava 

Domácí řády jednotlivých oddělení se mohou mírně lišit z důvodu zvláštního režimu 
konkrétního oddělení. K nahlédnutí jsou na viditelném místě všech ambulancí  
a lůžkových stanic. 

V celém areálu nemocnice je zakázáno kouření, požívání alkoholických 
nápojů a jiných omamných látek!!! 

 
Denní režim většiny oddělení: 
předání služby sester, indiv. odběry krve od 06:00 hod do 06:30 hod 
ranní toalety, měření tělesné teploty od 06:30 hod do 07:30 hod 
lékařská vizita od 07:00 hod 
primářská vizita od 08:15 hod (Po a Pá) 
snídaně od 07:30 hod do 08:30 hod 
podávání ranních léků od 08:00 hod do 09:00 hod 
svačinka (pro diabetiky) od 09:15 hod do 10:00 hod 
individuální odběry krve od 10:30 hod do 11:00 hod 
oběd od 11.30 hod do 12:30 hod 
podávání poledních léků od 12:00 hod do 12:45 hod 
polední klid od 13:00 hod do 15:00 hod 
lékařská vizita od 14:00 hod do 14:30 hod 
svačinka (pro diabetiky) od 14:30 hod do 15:00 hod 
večeře od 17:15 hod do 18:00 hod 
podávání večerních léků od 18:00 hod do 19:00 hod 
večerní toalety, měření tělesné teploty od 19:00 hod do 21:00 hod 
večeře II (pro diabetiky) ve 21:00 hod 

noční klid od 22:00 hod do 06:00 
od 21:00 hod Dětské oddělení 
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5. Návštěvní řád Městské nemocnice Ostrava 

Vážení návštěvníci, 

vítáme Vás v naší nemocnici. Snahou veškerého personálu je citlivě, ohleduplně a s 
porozuměním pomoci Vašim blízkým a poskytnout jim na odborných pracovištích 
zdravotní péči spojenou s vysokými nároky na její kvalitu, odbornost zaměstnanců a 
zajištění bezpečného prostředí pro jejich činnost. 

Nechceme nijak omezovat možnost navštívit Vaše blízké. Dovolujeme si Vás požádat, 
abyste v zájmu našich pacientů, personálu i svém respektovali níže uvedené pokyny: 

1. Pobyt pacientů v nemocnici souvisí s jejich zdravotním stavem, který je rozhodující 
při určování možnosti a rozsahu jejich kontaktů s prostředím, ze kterého do 
nemocnice přichází. 

2. Pacienti mohou být během hospitalizace navštěvováni příbuznými a dalšími 
osobami. Návštěvy pacientů jsou možné jen s jejich souhlasem, u nezletilých pak se 
souhlasem jejich zákonných zástupců. Na oddělení Anesteziologie a resuscitace a 
na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy možné jen se souhlasem ošetřujícího 
lékaře. 

3. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvažte přiměřenou délku návštěvy a 
počet osob. Návštěvy dětí do 10 let nejsou z hygienických a psychologických 
důvodů doporučeny. 

4. Návštěvní doba na klinických pracovištích je stanovena organizačním opatřením 
ředitele nemocnice a uvedena v Domácím řádu pracoviště. Může být upravena 
nebo omezena primářem příslušného pracoviště z důvodu organizace provozu, 
dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření nebo individuálních 
léčebných potřeb pacienta. 

5. Povolení návštěvy mimo stanovenou dobu je možné se souhlasem ošetřujícího 
lékaře. Žádosti rodičů o návštěvu nebo pobyt u dítěte mimo návštěvní dobu 
schvaluje ošetřující nebo službu konající lékař přiměřeně okolnostem a 
zdravotnímu stavu hospitalizovaného dítěte. 

6. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby svými projevy nerušili jiné pacienty a 
návštěvníky nemocnice. Do nemocnice je zakázáno vodit zvířata s výjimkou 
asistenčních a vodicích psů, vnášet zbraně a další nebezpečné předměty, např. 
petardy, výbušniny. Není dovoleno manipulovat s technickým zařízením a 
vybavením nemocničních pokojů. 

7. Zaměstnanci nemocnice jsou oprávněni vyžadovat slušné, ohleduplné a ukázněné 
chování návštěvníků ve všech prostorách nemocnice. Při vstupu na lůžková 
oddělení musí návštěvníci respektovat opatření sloužící k zajištění hygieny, 
bezpečnosti a požární ochrany. Musí dodržovat stanovená opatření např. použití 
ochranných oděvů, dezinfekce rukou, nesmí vstupovat do prostor sloužících k 
poskytování zdravotní péče bez souhlasu zdravotnických pracovníků. 

8. Návštěvníci mohou při návštěvě pacienta využívat k tomu určené prostory – 
návštěvní místnosti, v případě příznivého počasí park v areálu nemocnice. Pobyt 
hospitalizovaného dítěte venku je umožněn pouze se souhlasem ošetřujícího 
lékaře. 
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9. Návštěvníci mohou pacientům přinášet hygienické potřeby, kulturní a společenské 
potřeby, prádlo, po dohodě s lékařem nebo sestrou potraviny, které jsou povoleny 
vzhledem k dietě a zdravotnímu stavu pacienta. Je zakázáno nosit pacientům 
alkohol, cigarety, omamné a psychotropní látky. 

10. Pokud návštěvníci nemocnice při návštěvě odkládají své osobní věci, 
neponechávají je při opuštění pokoje nebo čekárny na ambulanci bez dohledu a 
sami zajišťují ochranu svého majetku. V případě, že opouštějí spolu s pacientem 
pokoj nebo čekárnu, jsou povinni odložené věci vzít s sebou. Nemocnice 
neodpovídá za škody vzniklé na majetku návštěvníků, který nepřevzala do úschovy. 

11. Zaměstnanci nemocnice jsou oprávněni požádat návštěvníky, aby opustili areál 
nemocnice v případě vzniku mimořádné události, např. požár, vyhlášení krizové 
situace. Návštěvník muže být vykázán i v případě, kdy poškozuje majetek 
nemocnice, narušuje klid a provoz na klinických pracovištích, nevhodně se chová k 
pacientům a zaměstnancům, poruší zákaz vnášení a konzumace alkoholických 
nápojů v areálu nemocnice nebo poruší zákaz kouření v objektech nemocnice. 

12. Zaměstnanci mohou k zajištění pořádku a bezpečnosti přivolat pracovníky ostrahy 
nemocnice nebo příslušníky policie a vyžádat jejich zákrok, např. v případě 
agresivního chování pod vlivem alkoholu, drog. 

13. Dopravní režim v areálu MNO je řízen v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou č. 30/2001 Sb., o 
pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění a místními 
provozními a bezpečnostními předpisy vydanými MNO ve smyslu nařízení vlády č. 
168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 

14. Určené prostory nemocnice jsou monitorovány kamerovým systémem se 
záznamem (informace na telefonním čísle 596 191 111). 

15. Bezbariérové vstupy do objektů a WC jsou označeny piktogramem. 
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6. Kontakty 

Koordinátorky v Dobrovolnickém centru ADRA v Ostravě 
Pavla Putková     pavla.putkova@adra.cz  

tel: 607 905 864 
       www.adraostrava.cz 

Bc. Nikola Bednářová   bednarova.adra@seznam.cz 
       tel.: 723 219 689 
       www.adraostrava.cz 
 

Koordinátor dobrovolnictví v Městské nemocnici Ostrava 
Mgr. Jana Zádrapová   jana.zadrapova@mnof.cz  

tel: 596 194 374 
www.mnof.cz 

 
Kontaktní pracovníci na oddělení 
Dermatovenerologie    Bc. Irena Gavelcziková 

irena.gavelczikova@mnof.cz  
596 194 461 

 
Dětské lékařství  – velké děti  Ludmila Bártková 

ludmila.bartkova@mnof.cz 
596 194 266 
 

Dětské lékařství – JIP    PhDr. Táňa Bártová 
       tana.bartova@mnof.cz 
       596 192 657 
 
Dům sociálních služeb   Mgr. Alžběta Klvaňová 

alzbeta.klvanova@mnof.cz  
595 222 671 

 
Léčebna dlouhodobě nemocných Mgr. Marcela Gabzdylová 
       marcela.gabzdylova@mnof.cz 

595 222 602 

7. Použitá literatura 

Věstník MZ ČR č. 6/2009 
Materiál ke školení dobrovolníků. DC ADRA, Ostrava a Frýdek-Místek 
Dobrovolník ve Fakultní nemocnici v Motole (manuál). Praha 2011 
www.mnof.cz 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Zádrapová, 29. 08. 2017 


