Nemocnice Žatec, o.p.s.

Husova 2796, 438 01 Žatec
zapsána v OR OPS u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl 0, vložka 11

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ V ŽATCI
Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato na dětské odd. Nemocnice Žatec, o.p.s.
Na stanici:

kojenců
větších dětí a intermediální péče

414 110 456
414 110 453

příjem pacientů:
Doporučená výbava: hygienické potřeby (mýdlo, ručník, zubní kartáček a pasta, toaletní papír, hřeben,
papírové kapesníky), přezůvky a ponožky, školní potřeby (učebnice českého jazyka, matematiky a cizího
jazyka), oblíbená hračka nebo knížka.
návštěvy na dětském oddělení:
Návštěvy rodičů u dětských pacientů doporučujeme od 10 hod. do 18 hod. Návštěvy ostatních členů
rodiny, přátel a kamarádů od 15 hod. do 18 hod.
U ležícího pacienta mohou být na návštěvě na pokoji max. 2 osoby. K pacientovi na pokoji intermediální
péče mohou pouze rodiče po domluvě s lékařem a dle klinického stavu pacienta.
Dětem do 10 let není vstup na oddělení povolen. Po dobu návštěv není sestra povinna otevírat vstupní
dveře navštěvujícím osobám, které odcházejí kouřit.
zákaz kouření
Pacienti, personál Nemocnice Žatec, o.p.s., nájemci i občané mají v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.
povoleno kouřit pouze na k tomuto účelu určených a označených místech.
Občané, kteří kouří, jsou povinni, na těchto místech udržovat pořádek.
informace o zdravotním stavu:
Informace o zdravotním stavu se podávají průběžně při lékařských vizitách rodičům, kteří jsou přijati
s pacientem (dítětem). Informace o zdravotním stavu dítěte bez doprovodu jsou pak podávány pouze
rodičům či zákonným zástupcům osobně od pondělí do pátku mezi 13:30 a 14:30. Telefonické informace
jsou podávány výlučně po domluvě s ošetřujícím lékařem, ve výjimečných případech na tel. č.
414 110 460, po sdělení dohodnutého hesla. Informace v době víkendové služby se podávají pouze u
pacientů hospitalizovaných na pokoji intermediální péče.
propuštění dítěte:
O propuštění hospitalizovaného dítěte se rodiče informují u ošetřujícího lékaře. Z provozních důvodů je
možno propustit pacienta nejdříve po 14 hod., NE DŘÍVE! Nenaléhejte na propuštění před touto
hodinou.
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