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Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični 44
1296 Šentvid pri Stični

___________________________________________________________________________
NAVODILO ZA SOBIVANJE STARŠEV Z OTROKOM NA ODDELKU ZA PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO
ZDRAVLJENJE NA »B« ODDELKU
SPOŠTOVANI STARŠI
Vaš otrok je bil sprejet v našo bolnišnico zaradi nadaljevanja zdravljenja. Eden od staršev ima
pravico do brezplačnega sobivanja z otrokom do njegovega dopolnjenega do 6 leta starosti,
kasneje pa z doplačilom. V CZBO ste nastanjeni lahko skupaj z otrokom v isti sobi na oddelku B v
kolikor to dopušča zdravstveno stanje otroka. Zdravstveni nadzor vrši strokovno osebje na
oddelku, kamor se lahko obrnete za vso dodatno pomoč in pojasnila.
Za nemoteno in pravo oskrbo vašega otroka vas prosimo, da upoštevate določena pravila:
1. Na oddelek ste v copatih, ki ne drsijo. V teh copatih ne hodite na dvorišče.
2. Pri otroku opravite vso nego in hranjenje, za pomoč se lahko obrnete na strokovno osebje
3. Za prejemanje zdravil vedno poskrbi sestra, ki je odgovorna za vašega otroka. Prejemanje
zdravil lahko poteka v vaši prisotnosti, zato da se istočasno tudi učite dajanja terapije, ki
jo bo otrok kasneje prejemal doma. Diplomirane sestre vas bodo tudi učile aplikacije
zdravil in drugih posegov in jih boste nato tudi sami izvajali
4. Ko poteka vizita, bodite pripravljeni na vizito, saj takrat lahko dobite tudi dodatna
pojasnila s strani zdravnika.
5. Za urejenost vaše bivalne enote morate poskrbeti sami, čiščenje opravi čistilka.
6. Hranjenje otroka z dodatno hrano ni primerno, lahko jo dajete le v dogovoru s sestro.
7. V sobi kjer bivate imate lahko le nepokvarljivo hrano v manjših količinah. Prosimo, da
hrane ne puščate na okenskih policah ali v jedilnici. V kolikor želite imeti manjšo količino
hrane v hladilniku se dogovorite s sestro. Prosimo vas, da poskrbite tudi za ločeno
zbiranje odpadkov.
8. Obroke imate v jedilnici na oddelku, kjer bivate.
9. Kajenje je v zdravstveni ustanovi in v neposredni okolici zakonsko prepovedano. V kolikor
se kajenju ne morete odpovedati, lahko po dogovoru z medicinsko sestro zapustite
zdravstveno ustanovo, vendar pri tem ne smete motiti delovnega procesa medicinske
sestre.
10. Po 19. uri ni več izhodov iz zdravstvene ustanove.
11. Poskrbeti morate za nočni počitek svojega otroka najkasneje do 20,30. ure
12. Prosimo vas, da s svojo prisotnostjo ne motite ostalih pacientov in dela medicinskih
sester.

VODSTVO CZBO

