Oblastní nemocnice Náchod a.s.
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dětské oddělení

Návštěvy prosíme
1. Nenoste dětem na pokoje jídlo. Mnoho dětí má určenu léčebnou dietu, kterou takto
můžete narušit. V případě, že dítěti dáváte ovoce, zeleninu, nápoje, poraďte se,
prosím, předem s dětskou sestrou. Cizím dětem nedávejte žádné potraviny!
Nevhodné pro nemocné děti jsou také různá mastná jídla a moučníky, která mohou
někdy zhoršit zdravotní stav. Nenoste dětem čokolády, oříšky ani bonbóny!
2. Zásadně dítěti během hospitalizace nepodávejte žádné léky nebo přípravky, všechny
léky podává dětská sestra dle ordinací lékaře.
3. Návštěvy u dětí s infekčními a průjmovými nemocemi mají zvláštní režim a nesmějí na
oddělení navštěvovat jiné místnosti a pokoje.
4. Návštěvy pro děti na pokoji intenzivní péče mají zvláštní režim a jsou časově omezeny
a uskutečněny pouze v určitou dobu, kterou určuje ošetřující personál pokoje IP.
5. Během návštěvy si s dítětem hrajte, snažte se chovat jako doma, připomínejte mu
domov, hovořte s ním o všech blízkých a známých. Je zbytečné dítě litovat a plakat nad
ním. Váš pocit strachu, nejistoty a rozrušení se pak přenese na Vaše dítě a to pak další
pobyt snáší ještě hůře.
6. U malého dítěte je vhodné prodloužit návštěvu do jeho usnutí, každému dítěti se
snažte vysvětlit, kdy přijdete opět na návštěvu a kdy půjde domů. Nikdy neslibujte
nemožné.
7. Během návštěvy dbejte na pokyny sester, které Vám poskytnou informaci o tom, jak
se dítě chová. Podrobnou informaci o zdravotním stavu však žádejte po ošetřujícím
lékaři. Zpozorujete-li nějakou změnu na Vašem dítěti během návštěvy, okamžitě to
hlaste sestře nebo lékaři.
8. Vycházky v areálu nemocnice jsou možné v doprovodu zákonného zástupce, musí být
však povoleny lékařem v chorobopise, nesmí narušovat léčebný řád a vždy o nich musí
být informována sestra.
9. Povinností návštěv je dodržovat Domácí řád vyvěšený na oddělení, zachovávat
základní hygienická pravidla, hlavně mytí rukou před každou manipulací s dítětem,
a dbát pokynů dětských sester.
10. Při nedodržování Domácího řádu je sestra povinna návštěvu ukončit

