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REŽIM NA ODDĚLENÍ VĚTŠÍCH DĚTÍ 
DĚTSKÁ KLINIKA FN PLZE Ň  

Informace pro rodi če/doprovod  Listopad 2011 

Vážená maminko, tatínku, babi čko, d ědečku, milá d ěvčata a kluci! 

Byli jste přijati k hospitalizaci na naše oddělení a společným cílem nás všech je „zdravé dítě“. Pro lepší 
orientaci v novém prostředí Vám poskytneme několik užitečných rad a pokynů. Během hospitalizace budeme 
neustále v kontaktu, Vaše případné dotazy rádi zodpovíme a jsme připraveni řešit i Vaše připomínky. 

Prosíme, p řijm ěte tato základní pravidla: 

1. Ke vstupu na oddělení prosím využívejte pouze vchod E (3. NP). 

2. Při celodenním pobytu na oddělení Vám doporučujeme nosit vlastní domácí obuv a popřípadě i domácí 
oblečení. 

3. Věnujte se především vlastnímu dítěti, za jehož bezpečnost zodpovídáte. U malých dětí ve středních 
postýlkách dbejte na jejich uzavření kdykoliv se od postýlky vzdalujete a nebo když z oddělení odcházíte.  
O svém příchodu a odchodu informujte sestru! 

4. Na pokoji, toaletách a na herně udržujte pořádek, dodržujte důkladně hygienu rukou a vtírejte dezinfekční 
roztok. Osobní věci a potraviny skladujte jen na místech k tomu určených (skříně, noční stolky, lednice pro 
pacienty na pokojích a herně). Za cennosti, peníze, mobilní telefony apod. si zodpovídáte sami. Ve vlastním 
zájmu je noste při sobě a nenechávejte je nikde volně ležet. Případné ztráty ihned nahlaste sestře! 

5. Na uzdravení Vašeho dítěte se podílí nejen léčebný, ale i dietní režim. Podávejte svému dítěti pouze stravu 
určenou lékařem, případné doplňky stravy vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem či sestrou. K doplnění 
pitného režimu dítěte doporučujeme pouze minerální a stolní vody (lépe nesycené) a čaje. Ten je k dispozici 
v termo nádobě na chodbě našeho oddělení. Potraviny uskladněné v lednicích pro pacienty si označte 
štítkem se svým jménem a kontrolujte jejich kvalitu a dobu spotřeby. Neoznačené potraviny budou 
likvidovány!!! 

6. Při ošetřování Vašeho dítěte spolupracujte při základních úkonech ošetřovatelské péče (měření tělesné 
teploty, koupání, krmení, osobní hygiena atd.). Použité jednorázové plenky a další infekční materiál  
a pomůcky odhazujte do koše s označením „infekční odpad“. Inhalace a rehabilitace se od ošetřujícího 
personálu pozorně naučte, doma v nich budete pokračovat sami. 

7. Infuzní léčba je pouze v kompetenci zdravotnického personálu!!! 

8. K přivolání sestry použijte signalizačního zařízení, které je umístěno na přístrojových panelech nad lůžkem 
nebo v jeho blízkosti. Sestru přivoláte stisknutím tlačítka se symbolem zdravotní sestry v čepečku ☺. Další 
symboly + a – slouží k poslechu rádia. 

9. Dodržujte, prosím, režim oddělení, se kterým Vás při příchodu na oddělení seznamujeme. 

Polední klid 12:00 – 14:00 
Noční klid 21:00 – 06:00 

Doprovodu dítěte (obvykle 1 z rodičů nebo prarodičů) je umožněn celodenní pobyt na oddělení a to: 

• u lůžka (rodič dochází na oddělení a není hospitalizován) 

• na lůžku (rodič je hospitalizován jako doprovod svého dítěte, a to přímo na oddělení dle jeho 
provozních možností nebo na pokoji pro matky v 6. NP naší kliniky či na ubytovně FN). 

Ostatní návštěvy (doporučujeme omezit na rodinné příslušníky) jsou umožněny od 07:00 do 19:00 hod. 
Prosíme, aby byly realizovány v max. počtu 2 osob u lůžka 1 pacienta. 

10. Dle klinického stavu dítěte a po domluvě s jeho ošetřujícím lékařem jsou možné i vycházky v areálu FN. Před 
odchodem na vycházku je třeba učinit záznam do dokumentace o odchodu z oddělení, který stvrdí svým 
podpisem zákonný zástupce dítěte. 

11. K zaměstnání dětí je k dispozici herna a herní vybavení oddělení. Dále na oddělení pracuje herní specialista, 
který Vás při příjmu na oddělení s chodem a vybavením seznámí. Hry, knížky, výtvarné pomůcky a počítače 
jsou dětem k dispozici. Když hru skončíte nebo když hernu opouštíte, prosíme o jejich uklizení a o šetrné 
zacházení s veškerým zařízením oddělení. Děkujeme. 
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12. Informace o zdravotním stavu vašeho dítěte dostanete na telefonním čísle 377 104 339 (mezi 14:00 a 15:00 
hod Po – Pá) nebo osobně denně do 15:00 hod. na oddělení. 

13. Informace o úhradě pobytu na oddělení Vám poskytne staniční sestra a ošetřující lékař. 

 

Přejeme Vám úsp ěšné zvládnutí této náro čné životní situace a v ěříme, že spole čným úsilím nás všech 
docílíme brzké uzdravení a oboustranné spokojenosti  během pobytu na našem odd ělení.  

 
� Co můžete dětem přinést? 

• Hygienické potřeby (mýdlo, ručník, šampon, zubní pastu a kartáček, pomádu na rty, papírové 
kapesníčky, hřeben), náhradní spodní prádlo a ponožky, bačkory 

• Jejich oblíbené hračky, „mazlíky do postýlek“ – plyšáci, polštářky, hry – karetní, stolní, křížovky, 
časopisy, oblíbené pohádky (knížky, DVD, video) 

• Výtvarné a psací potřeby (penál, pastelky, nůžky, lepidlo, fixy, trhačku,…..) 

• Dle Vašeho uvážení mobilní telefon, MP3 přehrávač, …. 

• Učení – pracovní sešity a učebnice ČJ, M, AJ, NJ a případné zadání úkolů od vyučujících Vašich dětí 
☺ 

• Nenoste dětem velké množství sladkostí – narušuje to dietní režim (viz. bod 5) 

 
 
 
 
Kontaktní osoby: 
1. Staniční sestra: Jana Kozáková 

2. Vedoucí lékař: MUDr. Václav Lád 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracoval/a: Jana Kozáková 

Dne: 1.11.2011 

Platnost: bez omezení  

 


