INFORMACE PRO RODIČE K HOSPITALIZACI
Vážení rodiče,
onemocnění Vašeho dítěte nebo složitost jeho vyšetření je důvodem jeho hospitalizace na Dětském oddělení. Všichni
pracovníci oddělení mají, stejně jako Vy, zájem na odborném a rychlém vyšetření a vyléčení Vašeho dítěte a jeho propuštění
do domácího ošetřování. Aby Vaše informovanost o provozu oddělení byla co nejlepší, přečtěte si následující text:
1. Přijetí k hospitalizaci:
Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je umístěno v pavilonu D – horní areál nemocnice, vchod z ulice
L.B.Schneidera. Příjmová ambulance pracuje 24 hodin denně v přízemí Dětského oddělení. Ve všední dny od 7.00 hodin do
15.00 hodin je v provozu recepce, kde je nutné se nahlásit. V době od 15.00 do 7.00 hodin zvoňte u vstupních dveří na sestru a
vyčkejte jejího příchodu a otevření dveří. Zvonek je umístěn před vstupními posuvnými dveřmi.
2. Co s sebou:
Dětem vezměte s sebou základní hygienické potřeby dle věku dítěte. Dále domácí obuv, ev. ponožky, dle vlastního uvážení
pyžamo nebo župan. Kojencům a malým dětem můžeme poskytnout veškeré oblečení, i pokud jsou zde v doprovodu matek.
Při akutním příjmu, kdy nebyl čas vzít tyto věci s sebou, je vhodné přinést je další den.
Oddělení je dostatečně vybaveno hračkami, hrami a knihami. Pokud však chcete dát svým dětem vlastní knihy, hračky, rádia,
mobilní telefony, počítače, elektronické hry, apod., musíte počítat s jejich možným náhodným poškozením nebo i ztrátou.
Upozorněte, prosím, své děti, že není povoleno fotografování, natáčení a nahrávání ostatních pacientů, ani zdravotnického
personálu.
3. Doklady:
Při přijetí k hospitalizaci je nutné mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, jeho očkovací či zdravotní průkaz,
případně jiné průkazy (např. průkaz prevence bakteriální endokarditidy, průkaz hemofilika, apod.) a jiné důležité dokumenty
(zprávy z jiných hospitalizací, výsledky již provedených vyšetření, předoperační vyšetření od praktického pediatra, doporučení
k hospitalizaci, doporučení k operačnímu výkonu, apod.). To samozřejmě není nutné, pokud se jedná o hospitalizaci při
akutním ohrožení života nebo náhlém zhoršení zdravotního stavu.
Vzhledem k tomu, že při přijetí dítěte (mimo akutního ohrožení života nebo zhoršení zdravotního stavu, věku nad 18 let) je
nutno podepsat Souhlas s přijetím zákonným zástupcem ev. pověřenou osobou, je jejich přítomnost při přijetí nutná. Při
nemožnosti přítomnosti při příjmu je nutné dostavit se k podepsání Souhlasu v co nejbližším termínu.
4. Návštěvy:
Návštěvy jsou možné denně, nejlépe od 12.00 hodin do 19.00 hodin přímo na jednotlivých stanicích oddělení u lůžka nebo na
stanici velkých dětí v návštěvní místnosti. V dopoledních hodinách probíhají většinou vizity, odborná vyšetření, apod., po
19.00 je vhodné respektovat klid na oddělení i soukromí ostatních pacientů.
Individuální návštěvy na Jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) a stanici hematoonkologie jsou možné dle charakteru
onemocnění a stavu dítěte vždy až po domluvě s ošetřujícím lékařem nebo sestrou a také dle provozních a epidemiologických
možností těchto stanic – respektujte, prosím, omezení nebo ukončení návštěv v době akutního příjmu nebo při péči o kriticky
nemocné dítě, apod. Návštěvy jsou vhodné nejlépe v počtu 1- max. 2 osob. Dětské návštěvy na těchto stanicích jen výjimečně
– respektujte, prosím, práva ostatních dětí na soukromí při jejich závažném zdravotním stavu.
Z epidemiologického hlediska nejsou vhodné jako návštěvníci nemocné osoby nebo malé děti (riziko z důvodu možnosti
infekce pro návštěvy). V době nepříznivého počasí prosíme návštěvy přinést s sebou vlastní přezůvky nebo jsou k dispozici
návleky před vstupními dveřmi na stanicích. Během návštěv respektujte, prosím, soukromí a zdravotní stav ostatních pacientů.
Děti mají stravu 5x denně, proto zvažte množství a složení potravin, které jim nesete na návštěvu.
V době epidemií nebo pandemií jsou návštěvy omezeny nebo zakázány dle nařízení hygienické služby nebo krizových štábů.
5. Telefonické informace pro rodiče:
Podávají se denně nejlépe od 11.00 hodin do 11.30 hodin na telefonních číslech:
387 876 341 stanice malých dětí
387 876 331 stanice pooperační a poúrazové péče
387 876 321 stanice velkých dětí
387 876 376 hematoonkologická stanice
387 876 352 jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)
6. Ubytování doprovodu na oddělení:
Dle zájmu rodičů může být na oddělení přítomen doprovod dítěte, tzv. u lůžka (mimo JIRP, viz Vnitřní řád Nemocnice
České Budějovice, a.s.), také s možností placeného ubytování na ubytovně Dětského oddělení (suterén).
7. Hospitalizace doprovodu s dítětem na pokoji:
Při hospitalizaci Vašeho dítěte na oddělení je možnost přijetí jednoho doprovodu dítěte mladšího 6 let (samozřejmě dle
omezené kapacity lůžek) na stanici malých dětí. Přednostně jsou přijímány kojící matky. Ze zdravotní indikace jsou
přijímány k dětem starším než 6 let doprovody pečující o onkologicky nemocné nebo postižené dítě, doprovod

k nácviku rehabilitace či léčby, doprovod závažně nemocného malého dítěte, apod. Doprovod pacientů na stanici
pooperační a poúrazové má možnost přítomnosti u lůžka.
8. Vyučování dětí + volný čas:
O vyučování dětí na stanici velkých dětí a stanici pooperační a poúrazové péče se starají učitelé mateřské a základní
školy, v odpoledních hodinách vychovatelky.
9. Propuštění dítěte:
Propuštění s Vámi dohodne ošetřující lékař při podávání informací nebo sestra dle pokynů lékaře. Propuštění dětí
mladších 18 let je vždy osobně přítomnému zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.
České Budějovice, 30. 7. 2020

Za kolektiv Dětského oddělení
Prim. MUDr. Vladislav Smrčka

