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Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato na jednotku intenzivní a resuscitační péče dětské kliniky. Není to pro Vás lehký okamžik
a snahou všech našich pracovníků je Vám tuto situaci co nejvíce usnadnit.
Rádi bychom Vám poskytli několik základních informací o provozu našeho oddělení. Vaše případné dotazy rádi
zodpovíme a jsme připraveni řešit i Vaše připomínky.
Informace o zdravotním stavu Vašeho dítěte Vám, zákonnému zástupci, poskytne dle domluvy ošetřující či
službu mající lékař osobně nebo na telefonním čísle 377 104 331.
Informace o návštěvách:
Vaše návštěva na našem oddělení je jednou z věcí, která přispívá k zpříjemnění pobytu Vašeho dítěte
v nemocnici. I pro Vás by měla být návštěva velkým přínosem. Můžete dítě vidět, potěšit se s ním, seznámit se
s prostředím, ve kterém dítě pobývá a získat informace o jeho zdravotním stavu. Při návštěvách je vhodné věnovat
pozornost našim doporučením, která jsou nutná s ohledem na ostatní hospitalizované děti, jejich zdravotní stav
a jejich návštěvy.
Po příchodu na oddělení odložte svrchní oděv u dveří při vchodu na oddělení a vezměte si empír. Poté
proveďte důkladnou hygienu rukou s použitím desinfekčního roztoku.
Návštěvy jsou možné během dne dle domluvy s ošetřujícím lékařem. Je vhodné mít na paměti, že průběh Vaší
návštěvy může ovlivnit momentální provoz oddělení (např. akutní příjem jiného pacienta). Návštěvy jsou povoleny
zákonnému zástupci dítěte, o možnosti návštěvy jiného rodinného příslušníka rozhoduje ošetřující či službu mající
lékař.
Žádáme Vás, abyste na návštěvu nechodili v případě, že jste nemocní (rýma, kašel, nejasná vyrážka), protože
tím ohrožujete nejen vlastní dítě, ale i jiné děti na oddělení.
Prosíme, nezapomeňte přinést dítěti toaletní potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu, pomádu na rty,
papírové kapesníky), domácí obuv a ponožky. Děti mohou mít na oddělení vlastní pyžamo nebo noční košili.
V případě potřeby dětem poskytneme naše oblečení.
Pokud chcete dítěti přinést při návštěvě něco k jídlu, domluvte se nejdříve se sestřičkou, zda tím nenarušíte
dietní režim Vašeho dítěte. Ovoce můžete přinést jen v přiměřeném množství, aby se zde Vašemu dítěti nezkazilo.
Malé množství ovoce můžeme Vašemu dítěti uložit do ledničky. V případě, že si nebudete jistí, co můžete přinést
svému dítěti, požádejte sestřičku, která Vám podá bližší informace.
Děti mohou mít u sebe své oblíbené hračky (plyšák, polštářek), časopisy, oblíbené pohádky (knihy, DVD,
VHS), dle Vašeho uvážení mobilní telefon, MP3 přehrávač.
Je velmi důležité, abyste své dítě navštěvovali pravidelně ve slíbenou dobu, protože Vás bude s netrpělivostí
očekávat. Při návštěvě věnujte maximum času svému dítěti.

Přejeme Vám, abyste při návštěvě našeho oddělení byli spokojeni a aby došlo k brzkému uzdravení Vašeho
dítěte.
Kontakty:
Vedoucí lékař: MUDr. Lumír Šašek, Ph.D.
Staniční sestra: Bc. Dana Maršalíková
Telefon: 377 104 331
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