OBR 7501 – 5
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični 44
1296 Šentvid pri Stični
obr 7501 – 5 Zloženka Navodila za sprejem
tel. 01-788-74-50
fax. 01-788-74-70
mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net
SPOŠTOVANI STARŠI
S sprejemom vašega otroka v Center za zdravljenje
bolezni otrok smo zdravstveni in drugi delavci bolnišnice
prevzeli skrb za zdravje in počutje vašega otroka.
Potrudili se bomo, da bo zdravljenje, rehabilitacija in
šolanje vašega otroka potekalo uspešno. Prizadevali si
bomo pridobiti njihovo zaupanje, vendar pa nam vse to
ne bo uspelo, če ne bomo imeli vašega zaupanja in
vašega sodelovanja.
SPREJEM
Za sprejem potrebujete:
o veljavno zdravstveno napotnico otrokovega
izbranega zdravnika ali specialista ali
pooblaščenega zdravnika, ki je pred tem zdravil
otroka
o zdravstveno kartico
o izvide otrokove osnovne bolezni, dokumentacijo
zadnje hospitalizacije
KAJ SPADA V OTROKOV KOVČEK
Ob prihodu v bolnišnico naj otrok prinese s seboj:
o predmete za osebno higieno: zobna ščetka,
zobna pasta, krema, glavnik…
o copate, ki ne drsijo za hojo po hiši
o nepremočljiva obutev za sprehode v naravo

oblačila za deževne dni, dežnik
športna obutev za notranje prostore
nogavice
pižamo
spodnje perilo, ki je označeno z znakom,
ki ga otrok pozna
o zgornja oblačila in trenirke
o kopalke in kopalno kapo
o vse šolske potrebščine
o najljubšo igračo (če jo ima), plišaste
igrače so prepovedane
o mobitel
Priporočamo tudi, da napišete otroku seznam
obleke, ki jo ima s seboj in mu jo tudi preverite, ko
se vrne domov. Prosimo vas tudi, da vrnete stvari,
ki so pomotoma zašle v njegovo prtljago. Zaradi
higienskih
in
zdravstvenih
razlogov
je
prepovedana uporaba svojih brisač in posteljnega
perila. To velja tudi za otroke z alergijo, ker imajo
le-ti pri nas posebno antialergijsko posteljnino.
o
o
o
o
o

OB SPREJEMU
Ob sprejemu vam bo sestra pokazala otrokovo
sobo, njegovo posteljo in omare, istočasno pa vas
bo seznanila z režimom v bolnici, vas popeljala po
zdravstvenih in šolskih prostorih. Ob tem povejte
sestri tudi za vse posebne otrokove navade.
ŠOLA
Tekom hospitalizacije bo vaš otrok, če je
šoloobvezen, vključen tudi v izobraževalni proces.
S seboj naj prinese poleg vseh šolskih potrebščin
tudi izpolnjen obrazec Šole Ferda Vesela za načrt
dela v šoli – razredna oziroma predmetna stopnja,
ki ste ga prejeli ob prvem pregledu. Obrazec za
Soglasje staršev za vključitev v šolo izpolnite ob
sprejemu. Ob sprejemu izpolnjene obrazce
oddajte v sprejemni ambulanti. Ob sprejemu vam
bomo pokazali šolske prostore in v kolikor bo

takrat v razredu tudi razrednik, se boste lahko srečali tudi
z njim. Razrednik bo poskrbel za komunikacijo z
otrokovo matično osnovno šolo, če bo to potrebno.
VREDNOSTNI PREDMETI
Za vrednostne predmete in denar, ki ga imajo otroci pri
sebi ne odgovarjamo, zato svetujemo, da jih oddate v
hrambo sestri na oddelku že ob sprejemu. Pri njej jih
lahko otrok tudi dobi, ko jih potrebuje. Za osebne
računalniške igrice, MP3 predvajalnike, osebne prenosne
računalnike ne odgovarjamo. Tekom izvajanja programov
le teh otrok ne potrebuje. V kolikor menite, da mora
imeti otrok te pripomočke pri sebi, morajo biti podpisani
in oddani v hrambo srednji medicinski sestri. Otroku
bodo na razpolago, ko ne bo vključen v terapevtske
dejavnosti in po večerji.
BOLNIŠNIČNI DAN:
Prosim, da upoštevate dnevni red obveznosti in temu
prilagodite tako obiske kot telefonske pogovore.
6.45 – 8.20: vstajanje, jutranja toaleta, zajtrk, vizita
8.20–12.40: Šolske dejavnosti z odmori in individualna
ter skupinska zdravstvena dejavnost (fizioterapija,
delovna terapija, psihologinja, pregledi…).
Malica je ob 10.45.
12.45 – 13.50: Kosilo, počitek
13.50–18.20: Šolske dejavnosti z odmori in individualna
ter skupinska zdravstvena dejavnost (fizioterapija,
delovna terapija, psihologinja, pregledi…). Malica je ob
15.55.
18.20 – 19.00: večerja
19.00–20.30: Priprava na spanje, urejanje dnevnikov,
obiski
20.30 naprej je nočni počitek
PREHRANA V BOLNIŠNICI
Dieta je pomemben del zdravljenja pri vašem otoku,
predpiše pa mu jo zdravnik ob sprejemu in mu jo tudi
spreminja glede na zdravstveno stanje.

Otrok ima možnost, da se pogovori z diplomirano
medicinsko sestro ali prehransko svetovalko o prehrani,
ki mu ne ustreza, enako lahko storite starši. Prosim, da
otroku ne prinašate priboljškov.
OBISKI
Obiski otroka so med 19 in 20 uro za otroke na B
oddelku, za otroke na podaljšanem bolnišničnem
zdravljenju pa med 10 in 12 uro in med 16 in 18 uro.
Upoštevajte navodila osebja in ne motite drugih bolnikov
pri obisku vašega otroka.
Če zdravstveno stanje otroka dopušča, lahko otroka po
predhodnem dogovoru z zdravnikom vzamete domov od
petka pozno popoldne do nedelje zvečer. V tem primeru
obvezno vzamete pri sestri morebitna zdravila za otroka,
navodila za jemanje zdravil in se podpišete. V kolikor ne
pride po otroka eden izmed staršev mora imeti
spremljevalec pooblastilo staršev za prevzem otroka. Ko
se v nedeljo z otrokom vračate, ga pospremite do
oddelka in se obvezno oglasite pri sestri.

PTT STORITVE
Prispelo pošto bodo otroci dobili pri sestri, oddajo
pa jo lahko v pisarni do 14. ure. Izjemoma
dovoljujemo v bolnici uporabo mobilnih
telefonov, ker želimo, da otrok ohrani stik s starši
in prijatelji. Ne želimo, da mobilni telefoni motijo
terapevtski postopek, hranjenje in pouk. Prav tako
ni primerno, da bi telefoni zvonili ponoči, zato ga
morajo otroci obvezno oddati sestri pred
spanjem. Mobilni telefon naj ima na vidnem
mestu nalepko z imenom in priimkom otroka, da
ne pride do zamenjav. Za mobilni telefon
odgovarjamo samo v času, ko je shranjen pri
sestri.
Otroka lahko pokličete tudi na telefon v bolnici in
sicer na številko 01 788 74 50 in to med 19.00 in
20.00 uro. Kasneje otrok ne dajemo na telefon,
prav tako jih ne kličemo med glavnimi obroki, ko
še jedo.

ZDRAVILA
Ob sprejemu poročajte natančno kakšna zdravila otrok
prejema. Prosim, da zdravila, ki jih prinesete s seboj
obvezno oddate sestri v originalni embalaži (tudi
vitaminske preparate), da ne pride do naključne
zastrupitve. Prav tako v petek dobite zdravila pri sestri in
preostanek vrnete v nedeljo sestri.

HIGIENA PROSTOROV
Prosimo vas, da tudi vi z vašim vedenjem
prispevate k čistosti prostorov. Prosimo vas, da
otroke poučite o varovanju opreme in
pripomočkov, ki jih uporabljajo. Uničenje
inventarja zaračunamo staršem.

KAJENJE IN ALKOHOL:
Po zakonu sta kajenje in alkohol na področju bolnice
strogo prepovedana tako za bolnike kot za vse
obiskovalce.
VERSKA VZGOJA
Za otroke je urejen pouk verouka in eventualno
obiskovanje verskih obredov ter priprava na zakramente
po želji staršev, po predhodnem dogovoru z zdravnico.

TRGOVINA
Običajno otroci ne hodijo v trgovino, v kolikor pa
otrok nujno potrebuje določeno stvar naj se obrne
na sestro, ki bo poskrbela za nabavo.
INFORMACIJE
Informacije o otrokovem zdravstvenem stanju
lahko dobite vsak dan in sicer med 13.30 in 14.30
uro pri zdravniku, ki zdravi vašega otroka. Za
telefonske informacije morate navesti kodo, ki jo
dobite ob sprejemu.

PARKIRANJE
Na dvorišču ustanove je možno parkiranje na označenih
mestih in tudi za bolnišnico. Prosimo za prost dostop
intervencijskih vozil pred vhodom. Istočasno vas
opozarjam, da po dvorišču vozite z minimalno hitrostjo,
ker se tu gibljejo otroci.
PRAVICE OTROK
Povzetki deklaracije Svetovne zdravstvene Organizacije:
o za otroke mora skrbeti ustrezno usposobljeno
osebje, ki je seznanjeno s telesnimi in
čustvenimi potrebami otrok različne starosti
o otroci naj imajo v bolnišnici zagotovljeno
možnost uporabe lastnih oblačil in osebnih
predmetov
o otroci imajo možnost za igro, sprostitev in
šolanje, ki ustreza starosti in zdravstvenemu
stanju.
o hospitalizirani otroci imajo pravico imeti ob sebi
starše vselej, ko je to v interesu otroka. Starši
morajo aktivno sodelovati pri negi otroka.
Zdravstveni delavci morajo spodbujati njihovo
skrb.
PRITOŽBENI POSTOPEK
Potek pritožbenega postopka je podrobneje opisan na
oglasni deski pred ambulanto, obrazci za pritožbeni
postopek se nahajajo pri sestri na oddelku.
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