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Vnitřní řád MPP
1. Městská poliklinika Praha (dále jen „MPP“) je příspěvková organizace Magistrátu hlavního
města Prahy, jejímž posláním je poskytování zdravotních služeb pacientům v odborných
ambulancích v objektu budovy na adrese Spálená 78/12, Praha 1 (dále jen „budova“). Tento
návštěvní řád stanoví práva a povinnosti zaměstnanců MPP, pacientů a osob nacházejících se
v budově tak, aby byl zajištěn řádný průběh poskytování služeb, respektována ochrana
pacientů i osob v budově, zachovány provozní podmínky a udržována čistota prostředí
v budově.
2. Budova je otevřena nepřetržitě. Do budovy vstupují osoby za účelem poskytnutí zdravotních
služeb (pacienti s doprovodem) nebo za účelem návštěvy jídelny v budově, dále společně jen
též „účel návštěvy budovy“. Veškerá ustanovení tohoto řádu vztahující se na pacienty se
použijí přiměřeně i na doprovod těchto pacientů (doprovázející osoby). Návštěvníky se rozumí
všechny osoby, které do budovy vstupují.
3. Ambulance jsou otevřeny v ordinačních hodinách, které jsou uvedeny na vstupních dveřích.
Pacienti jsou oprávněni zdržovat se v čekárnách těchto ambulancí pouze v uvedených
ordinačních hodinách nebo po předchozím souhlasu lékaře.
4. Pacienti jsou povinni zdržovat se v čekárnách pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí
zdravotních služeb, které vyžaduje jejich zdravotní stav.
5. Návštěvníci budovy jsou povinni chovat se tak, aby nerušili svými projevy jiné osoby v budově.
Do budovy je zakázáno vodit zvířata s výjimkou asistenčních a vodicích psů, vnášet zbraně a
další nebezpečné předměty. Není dovoleno manipulovat s technickým zařízením a vybavením
nacházejícím se v budově.
6. Návštěvníci vstupující do budovy jsou povinni zachovávat hygienické a etické normy pro pobyt
v budově, kde jsou poskytovány zdravotní služby, též s ohledem na bezpečnost a soukromí
dalších osob v budově.
7. Návštěvníci, kteří se nacházejí v budově:
•

bezúčelně,

•

setrvávají bezúčelně v čekárnách, a to i v době mimo ordinační hodiny,

•

poškozují úmyslně majetek MPP,

•

narušují úmyslným jednáním provoz pracovišť a klid v čekárnách,

•

nevhodně se chovají k ostatním osobám a zaměstnancům, nadměrně obtěžují
ostatní osoby v prostorách budovy (zejména v čekárnách) hlukem, zápachem,

•

neúměrně znečišťují prostory budovy, aniž by znečišťování budovy nebo jejího
zařízení (vybavení) souviselo s neodkladnou potřebou poskytnutí zdravotní služby,

•

porušují zákaz kouření,

•

porušují zákaz vnášet a konzumovat v prostorách budovy alkohol nebo jiné návykové
látky,

mohou být vyzváni k opuštění budovy zaměstnanci MPP nebo pracovníky ostrahy; o opuštění
budovy je oprávněn vyzvat návštěvníka vedoucí zaměstnanec MPP nebo pracovník ostrahy.

Dokument zobrazený na intranetu MPP je řízen správcem dokumentace MPP.
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.
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8. V případě, že návštěvník výzvy k opuštění budovy neuposlechne, je k vynucení rozhodnutí o
opuštění prostor budovy vedoucí zaměstnanec MPP nebo pracovník ostrahy oprávněn vyžádat
policejní zákrok, pokud jde o narušování veřejného pořádku (agresivní chování pod vlivem
alkoholu a jiných návykových látek).
9. MPP neodpovídá za škody vzniklé na majetku návštěvníků, který vnáší do budovy.
Návštěvníkům není dovoleno vnášet do budovy nebezpečné a těkavé látky, alkohol, aj.
návykové látky, v celé budově platí zákaz kouření.
10. Děti do 15 let vstupují do budovy v doprovodu dospělé osoby, odpovědnost za přítomnost
těchto dětí má jejich dospělý doprovod.
11. Budova a v ní nacházející se prostory jsou vybaveny kamerovým systémem, který je
provozován za účelem ochrany majetku MPP. Při provozu kamerového systému dochází ke
zpracování osobních údajů, přičemž zaměstnanci MPP, pacienti a osoby nacházejících se
v budově jsou oprávněni seznámit se s informací o zpracování osobních údajů, která je
uveřejněna na www.prahamp.cz a kterou je možné si vyžádat na sekretariátu v VI. patře a která
obsahuje označení správce, účel zpracování, druhy osobních údajů, příjemce osobních údajů
a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí, lhůtu pro uchování záznamu,
jakož i práva subjektu údajů. Části budovy, v níž dochází k provozování kamerového systému
jsou označeny upozorněním.

Dokument zobrazený na intranetu MPP je řízen správcem dokumentace MPP.
Po vytištění slouží pouze pro informativní účely - nepodléhá pravidlům řízení dokumentace.

