Vnitřní řád Esmedicum s.r.o.
V souvislosti s celosvětovou pandemií způsobenou novým typem koronaviru
SARS-CoV-2, který způsobuje vysoce infekční onemocnění COVID-19
Esmedicum s.r.o. vydává tento vnitřní řád
Tento vnitřní řád se vztahuje na poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení
v budově stojící na pozemku par. č. 1771/3 zapsané na LV č. 1636, k. ú. Žižkov, obec Praha,
v Chelčického ulici tak, aby bylo zajištěno bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zejména pro
pacienty.
Esmedicum s.r.o., IČO: 052 52 695, se sídlem Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále
jen „Esmedicum“) je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zdravotních službách“) poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení
uvedeném výše.
V souvislosti s omezenou velikostí čekárny a v souvislosti s celosvětovou pandemií způsobenou
novým typem koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje vysoce infekční onemocnění COVID-19
Vás informujeme, že konáme vše, aby nedošlo k přenosu tohoto koronaviru ve zdravotnickém
zařízení, avšak žádná hygienicko-epidemiologická opatření nemohou zcela eliminovat možnost
přenosu tohoto koronaviru a vyloučit možnost nákazy tímto koronavirem ve zdravotnickém
zařízení. Vezměte prosím tuto informaci na vědomí, a i Vy se prosím snažte přispět k minimalizaci
rizika nákazy tímto koronavirem.
Pro Vaše bezpečí a Vašich blízkých se tak prosím řiďte tímto vnitřním řádem a dodržujte jej.
1. Postup před vstupem do zdravotnického zařízení
a) Budete personálem dotázáni, jestli Vám nebo někomu, s kým jste byl/a ve styku
v posledních 14 dnech, byla nařízena nebo doporučena karanténa či izolace, jestli máte
zvýšenou teplotu nad 37,0 °C, jestli Vás nebolí v krku, jestli pociťujete ztrátu čichu nebo
chuti k jídlu, jestli jste dušný/á, jestli kašlete anebo jestli trpíte průjmem či zvracením.
Pokud Vám nebo někomu, s kým jste byl/a ve styku v posledních 14 dnech, BYLA nařízena
nebo doporučena karanténa či izolace, nebo pokud JE u Vás přítomen, byť jediný příznak
uvedený výše, pak prosím nevstupujte do zdravotnického zařízení a kontaktujte nás
emailem nebo telefonicky, a potřebné vyšetření bude provedeno distančně (přes Skype,
telefonicky nebo emailem), případně Vám bude zaslán e-recept sms zprávou či emailem a
e-neschopenka emailem a případně opiátový recept Vám bude osobně předán před vstupem
do zdravotnického zařízení, aniž byste do něj vstoupil/a.
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b) Dovolujeme si Vás upozornit, že personál je oprávněn Vám před vstupem do
zdravotnického zařízení změřit tělesnou teplotu a dotázat se Vás na Výše uvedené, a Vy
jste povinen/na před vstupem do zdravotnického zařízení nechat si změřit tělesnou
teplotu a pravdivě informovat personál o výše uvedených informacích o dosavadním
vývoji zdravotního stavu včetně informací o infekčních nemocech, karanténě či
izolaci.
c) Pokud Vám nebo někomu, s kým jste byl/a ve styku v posledních 14 dnech, NEBYLA
nařízena nebo doporučena karanténa či izolace, nebo pokud u Vás NENÍ přítomen, byť
jediný příznak uvedený výše pod písmeny a) a b) a nebude Vám změřena zvýšená teplota
nad 37,0 °C, pak MŮŽETE vstoupit do zdravotnického zařízení a budou Vám poskytnuty
zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení.
2. Postup po vstupu do zdravotnického zařízení:
a) Ve zdravotnickém zařízení se prosím maximálně ohleduplně chovejte k personálu a
případně k ostatním pacientům a mějte prosím v čekárně/ordinaci zakrytá ústa a nos
ústenkou, rouškou či jakýmkoli provizorním ochranným prostředkem. Budete-li
personálem vyzván/a, abyste si umyl/a ruce a vydezinfikoval/a si je, prosím učiňte tak.
b) Po ukončení poskytování zdravotních služeb (např. předání receptu, neschopenky či
lékařské zprávy či po domluvě dalšího termínu návštěvy), prosím bez zbytečného
odkladu opusťte zdravotnické zařízení a nezdržujte se v čekárně.
c) Je-li pacient nezletilou osobou, pak s ohledem na bezpečí poskytovaných zdravotních
služeb má právo na nepřetržitou přítomnost jen pěstouna, jen JEDNOHO zákonného
zástupce, popřípadě jen JEDNÉ osoby určené zákonným zástupcem, nebude-li výjimečně
předem dohodnuto jinak (např. při poskytování zdravotních služeb je vhodná
přítomnost obou rodičů). Je-li pacient s omezenou svéprávností, pak s ohledem na
bezpečí poskytovaných zdravotních služeb má právo na nepřetržitou přítomnost jen
JEDNOHO opatrovníka, popřípadě jen JEDNÉ osoby určené opatrovníkem.
d) Je-li pacient zletilý a plně svéprávný, pak s ohledem na bezpečí poskytovaných zdravotních
služeb má právo na nepřetržitou přítomnost jen JEDNÉ osoby blízké nebo osoby určené
pacientem.
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e) Pokud nezletilému pacientovi, pacientovi s omezenou svéprávností a doprovázejícím
osobám nebo někomu, s kým jste byli ve styku v posledních 14 dnech, NEBYLA nařízena
nebo doporučena karanténa či izolace, nebo pokud u Vás (pacient a doprovázející osoba)
NENÍ přítomen, byť jediný příznak uvedený výše v bodě 1. písmena a) a b) a nebude
Vám (pacientovi nebo doprovázející osobě) změřena zvýšená teplota nad 37,0 °C, pak
MŮŽETE vstoupit do zdravotnického zařízení a budou Vám poskytnuty zdravotní služby
ve zdravotnickém zařízení. I doprovázející osoby jsou povinny plnit povinnosti stanovené
výše v bodě 1. písmena a) a b) a v bodě 2. písmena a) a b).

3. Váš kontakt pro jakékoli dotazy
Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytovatel zdravotních služeb může podle § 48 odst. 2 písm.
d) zákona o zdravotních službách ukončit péči o pacienta v případě, že pacient závažným
způsobem omezuje práva ostatních pacientů, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není
způsobeno zdravotním stavem.
Tento vnitřní řád mění vnitřní řád z 3. července 2020 a nabývá platnosti a účinnosti 29. září 2020
a může být měněn či doplňován.
Se svými dotazy ohledně tohoto vnitřního řádu se můžete obrátit přímo na nás. Můžete nás
kontaktovat prostřednictvím emailu esmedicum@gmail.com.

Za Esmedicum s.r.o.

JUDr. MUDr. Jan
Skácel
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JUDr. MUDr. Jan Skácel, LL.M., jednatel
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