VNITŘNÍ ŘÁD PRO DOPROVOD DÍTĚTE
Domácí řád Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Doprovod dítěte po celou dobu svého pobytu na oddělení zajišťuje trvale v běžném rozsahu
péči o své dítě. Během pobytu také odpovídá za bezpečnost svého dítěte, tedy nenechává dítě bez
dozoru, neodchází kouřit, na procházky nebo nákupy. Mimo oddělení odchází sám nebo s dítětem jen
výjimečně se souhlasem lékaře nebo sestry. Pod dohledem nebo za vedení sestry provádí některé
ošetřovatelské a léčebné výkony. Pokud doprovod dítěte onemocní, tak tuto skutečnost hlásí ihned
sestře. Když doprovod potřebuje vystavit pracovní neschopnost, požádá o ni nejpozději druhý den
sestru na stanici.
Nepodávejte, prosím, dítěti žádné léky bez vědomí lékaře.
Doprovod dítěte se stravuje na pokoji nebo v jídelně. Dítě dostává stravu dle diet stravování
nemocnice. Není vhodné podávat dítěti jinou nebo další stravu bez vědomí lékaře nebo sestry. Pro
doprovod nepodáváme kávu, ani jiné nápoje nebo potraviny mimo nemocničních diet. K uchovávání
vlastních potravin jsou na stanicích vyčleněny chladničky v kuchyňce. Stravu dostává pouze doprovod
a pacient, návštěvy nemají žádný nárok na nemocniční stravu.
Podávání stravy:
snídaně
7.00 - 7.30 hodin
oběd + studené večeře 11.00 – 11.30 hodin
Jídelní podnosy a soupravy se vydávají a vracejí v místě přípravny stravy.
Lékařské vizity se konají každý den od 8.15 do 10.00 hodin, primářská vizita pak v úterý a pátek od
9.30 do 11.00 hodin po stanicích – žádáme Vás proto o přítomnost na pokojích během této doby.
Pro malé děti máme kočárky, o jejichž použití Vás bude informovat sestra, ale je možné
používat i vlastní.
Návštěvy na Vašich pokojích jsou možné pouze s vědomím ošetřujícího personálu, a to nejlépe od
12.00 do 19.00 hodin. Návštěvy, prosím, informujte, že sprchování návštěv nepatří do standardu
pobytu doprovodu, stejně jako odpočívání nebo přespávání návštěv na lůžkách pro doprovod nebo
pacienta. Dětské oddělení je pracoviště s vyšším rizikem infekčních chorob, nedoporučujeme tedy, aby
na návštěvy chodily děti a pokud na vlastní riziko přijdou na návštěvu, měli by zůstat pouze na pokoji
navštíveného pacienta.
V dopoledních hodinách se zdržujte, prosím, s dítětem na svém pokoji. V těchto hodinách
probíhají odběry, lékařské vizity a další vyšetření, proto byste v tuto dobu měli být vždy k zastižení.
Po obědě dodržujte klidový režim, i klid je součást léčebného režimu. V odpoledních hodinách pak
máte možnost využít se svým dítětem prostory dětské herny. Do prostor herny nenoste jídlo ani pití.
Za bezpečnost dětí hospitalizovaných s doprovodem odpovídá v době jejich pobytu v herně vždy
doprovod.
Vzhledem k tomu, že jste na dětském oddělení, respektujte, prosím, denní režim Vašeho
i ostatních dětí.
Tak jako v celém areálu nemocnice, je i v budově dětského oddělení zákaz kouření. V celé
budově jsou instalovány požární hlásiče, které při zjištění kouře ihned spustí alarm. Při porušení
zákazu kouření nebo neoprávněném spuštění alarmu bude postupováno dle ustanovení Vámi
podepsaného Souhlasu s hospitalizací (ukončení hospitalizace, zákrok Policie).
Sestry na stanicích jsou povinny Vám vždy pomoci, podat radu a vyjít Vám vstříc ve Vašich
oprávněných požadavcích.
Věřím, že Vaše přítomnost na oddělení spolu s dítětem ve Vás zanechá příznivý dojem
z lékařské a ošetřovatelské péče, i z prostředí, které jsme pro Vás vytvořili a povede k rychlému
uzdravení dítěte.
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