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PŘÍTOMNOST PSA V AMBULANCÍCH 

• Doprovod psa se speciálním výcvikem (vodicí, asistenční) v ambulantní péči je možný, pokud je o něj 

pacient anebo doprovázející osoba schopna zajistit veškerou starostlivost. 

• Přítomnost psa na ambulancích je možná jen tam, kde to umožňují hygienicko-epidemiologické předpisy. 

• Pes je zřetelně označen jako vodicí/asistenční (postroj, vestička). 

 

PŘÍTOMNOST PSA PŘI HOSPITALIZACI 

• V případě plánovaného přijetí k hospitalizaci doporučujeme domluvit se předem s vrchní sestrou 

konkrétního oddělení. 

• O přítomnosti psa musí rozhodnout ošetřující lékař na základě zdravotního stavu pacienta. 

• Pes je zřetelně označen jako vodicí/asistenční (postroj, vestička). 

• Přítomnost psa je možná pouze na standardních odděleních, kde je možnost zajistit jednolůžkový pokoj.  

• Pacient nebo jeho doprovod trvale zajistí řádnou péči o psa, obstarává krmení, úklid a venčení – veškeré 

potřeby (misky, krmení, sáčky na exkrementy) si zajišťuje pacient sám. 

• Není-li možné zajistit přítomnost osoby blízké, zajistí nemocnice venčení psa (zaměstnanec vrátnice nebo 

ostrahy), náklady na tuto službu pacient uhradí v plné výši. 

• Zdravotničtí pracovníci mají zákaz o psy pečovat. 

• V případě neplánovaného přijetí k hospitalizaci nemocnice zajistí nutnou péči o psa ve spolupráci osobou 

blízkou anebo s Městskou policií. Taková situace bude řešena individuálně. 

• Přijmout je možné pouze psa, který je čistý, ovladatelný, neobtěžuje, nejeví známky agresivního chování. 

• Pes se nesmí volně a bez dozoru pohybovat po oddělení. 

 

PACIENT/OSOBA PEČUJÍCÍ O PSA JE POVINNA 

• Na požádání zdravotnického personálu se prokázat průkazkou vodicího/asistenčního psa a platným 

očkovacím průkazem s proočkováním psa proti vzteklině, ne starším jednoho roku a dokladem 

o odčervení. 

• Předat zdravotnickému pracovníkovi kontakt na osobu, která si v případě potřeby psa převezme. 

• Při péči o psa respektovat pokyny zdravotnického personálu nemocnice. 

 

Pes může být odmítnut a vykázán ze zdravotnického zařízení, pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, 

hrozí přímé ohrožení bezpečí a zdraví ostatních lidí (agresivní chování psa) a jsou-li přítomností psa 

porušována práva ostatních pacientů. 
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