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Ostatní informace 

K pobytu v nemocnici mimo toaletních pomůcek (kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír) a 
přezůvek dítě nepotřebuje prakticky nic. Přesto je vhodné, dostane-li z domova vlastní věci, 
které představují důležité pouto s domovem (pyžamo, ponožky, kapesník, oblíbené hračky, 
kreslící potřeby, knížky).  

Podrobné informace o zdravotním stavu a navrhovaném léčebném postupu získáte od 
ošetřujícího lékaře osobně kdykoliv v pracovní době 8.00–15.00 nebo telefonicky v úterý, 
středu a pátek od 10.00 do 11.30 hod. V pondělí a čtvrtek mezi 13.00 a 15.00 hod. Telefonické 
informace budou vždy méně podrobné. Informujeme jen rodiče, ostatní příbuzné 
informujeme jen, pokud je to přáním rodičů. 

Pobytové náklady pro doprovod na oddělení hradí u dětí do 6 let zdravotní pojišťovna.              
Pro hospitalizovaný doprovod pacientů starších než 6 let je stanoven pobytový poplatek 350,- 
Kč za 1 noc i se stravou a bez stravy 200,- Kč. 

Je-li stav pacienta stabilizovaný má možnost pobytu na nadstandardním pokoji, za úhradu 
250 Kč/noc. Doprovázející rodiče dětí do 6 let na standardním pokoji hotelové služby                       
a stravování nemusí hradit.  

Vítáme však dobrovolný příspěvek na krytí těchto služeb. Všechny poplatky můžete zaplatit v 
pokladně nemocnice (přízemí pavilonu) 7.00 až 14.00 hod nebo mimo tuto dobu u sestry. 
Poplatek je také možno zaplatit dodatečně převodem na účet, jehož číslo dostanete se 
směnkou při propuštění. Jako dobrovolný příspěvek je možno darovat dětem na oddělení 
hračky či jiné potřeby. Pro děti školního věku je zajištěna školní výuka pedagogy základní školy 
při nemocnici. 

Snaha našeho kolektivu je, aby pobyt u nás dítěti co nejvíce připomínal domácího prostředí. 
Doufáme, že Vaše přítomnost na oddělení ať již jako návštěva nebo jako hospitalizovaný 
doprovod pomůže v dětech vyvolat klidnou domácí atmosféru.  

Máte-li jakékoliv náměty nebo připomínky, můžete je osobně projednat s primářem či vrchní 
sestrou, připomínky je možno v písemné formě vhodit do schránky na chodbě nebo odeslat 
poštou nebo elektronickou poštou (info@nemocnicerk.cz) na naše oddělení. 
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