Léčebný řád dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
Milé děti,
přicházíte do nemocnice, protože Vás trápí nemoc a nelze vás pro ni léčit doma. Uděláme vše pro to, abyste byly brzo
zdravé a abyste tu byly co nejkratší dobu a měly se tu tak dobře, jak jen je to možné.
Milí rodiče,
vítejte na dětském oddělení Vsetínské nemocnice a.s., Baby Friendly Hospital, držitele Certifikátu ISO 900:2008. Jsme
tu, abychom pomohli Vašim dětem ve zdravotních potížích, ve kterých se ocitly. Nemocniční péče má jistá pravidla
a i při veškeré naší snaze o individuální přístup je nezbytné se jimi řídit, aby mohl být zdárně naplněn hlavní smysl,
pro který tu Vaše dítě má strávit nějakou, co nejkratší dobu. Některá z těchto pravidel Vám právě předkládáme,
abyste se s nimi seznámili sami a pokud to lze, abyste s nimi přiměřenou formou, kterou sami nejlépe znáte,
seznámili Vaše děti. Žádáme Vás v zájmu Vašich dětí, abyste se jimi řídili.
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Při Vašem příchodu se Vás ujme sestra, která po vyhodnocení stupně naléhavosti péče buď přivolá ihned lékaře,
nebo Vám ukáže prostory stanice, uvede Vás na pokoj, na němž bude Vaše dítě pobývat samo nebo s Vámi, coby
doprovodem. Nabídne Vám k zapůjčení nemocniční prádlo a pomůže s uložením osobních věci a hygienických
potřeb na vyhrazené místo.
Poté bude provedeno příjmové vyšetření lékařem, který Vám i podá informace o zjištěném nálezu
a dalším postupu v poskytované péči, včetně stanovení režimů, které je třeba dodržovat. Při vyšetření sdělte
potíže, které Vaše dítě má a odpovídejte fakticky na otázky lékaře podle svých vědomostí. Je to nezbytné pro
včasné a správné určení poruch zdraví Vašeho dítěte a tak i pro úspěch poskytované péče. Při vlastním vyšetření
dbejte pokynů lékaře a sestry, vyšetření dítěte může být obtížné a je nezbytné provést je tak, aby přineslo
potřebná poznání.
Vaše dítě bude užívat jen ty léky, které mu podá sestra nebo lékař dětského oddělení, případně Vy za dohledu
sestry. Jinak nepodávejte dětem žádná jiná léčiva.
Součástí lůžkové péče je lékařem stanovená dieta a pohybový režim. Dodržování obojího je nutné.
Dbejte pokynů lékaře a sestry ohledně prováděných diagnostických a léčebných výkonů.
Informace o zdravotním stavu Vašeho dítěte a o průběhu jemu poskytované péče Vám podá lékař kdykoli je to
provozně možné. Pokud jste přijati jako doprovod, dostane se Vám informací při vizitách. Pokud Vás informace
lékaře neuspokojí, můžete požádat o podání informace primáře. Nárok na jakékoli informace o dítěti mají toliko
zákonní zástupci dítěte. Výjimkou jsou pouze případy, pro které je lékař právoplatně zbaven povinné
mlčenlivosti.
Neponechávejte dítěti cennosti nebo větší obnos peněz. Máte možnost využít k jejich úschově trezor
nemocnice.
Běžné věci odkládejte pouze na místech k tomu určených nebo na místech, kam se obvykle odkládají.
Nepoužívejte jiná než přidělená lůžka.
Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, budou se mu ve volných chvílích věnovat pedagogové.
Každé dítě ve věku do šesti let včetně může být hospitalizováno s doprovodem, což je hrazeno ze zdravotního
pojištění. Doprovod dítěte ve věku sedm let a více je možný jen za přímou úhradu.
Není vhodné, aby na návštěvu přicházely malé děti, a není vhodné, aby návštěvy byly příliš početné. Navštěvující
nesmí být zdrojem nákazy navštíveného.
V určitých případech je možno přerušit pobyt v nemocnici propustkou. Sami Vám nabídneme o ni požádat,
pokud je to možné.
Některé děti a je doprovázející osoby mají určen režim s vycházkami v areálu nemocnice. Pokud opouštíte
oddělení, ohlaste to vždy sestře. Pokud jste přijati jako doprovod, ohlaste sestře každé Vaše samostatné
opuštění pokoje.
K telefonním hovorům pacientů nelze používat aparáty stanice až na zcela výjimečné případy. Užíváním
mobilních telefonů nerušte výkony poskytované péče a klid na oddělení.
Chcete-li používat vlastní televizor, rádio, popřípadě jiné přístroje, informujte o tom ošetřující personál.
Denní režim není pevně časově stanoven, to s ohledem na různost věku pacientů. Nepřetržitě je nutno
dodržovat ochranný léčebný režim, z něj především klid.

