
Vážení rodiče,

každá situace, kdy dítě musí být přijato do nemocnice, je pro něj zatěžující.  
Většinu nepříjemných vjemů lze ale minimalizovat, pokud rodiče a 
zdravotnický personál naváží vzájemně se respektující vztah a úzce 
spolupracují. Máme maximální zájem na tom, aby pobyt vašeho dítěte u nás 
byl co nejkratší a co nejpříjemnější a vy máte možnost hodně věcí ovlivnit.

Užitečné rady při hospitalizaci

 snažte se být prostředníkem mezi dítětem a personálem. Důvodem 
vašeho pobytu je ochrana dítěte před pocitem samoty nikoliv před 
personálem. 

 poučte sestry a lékaře o specifikách svého dítěte a nechte se poučit o 
pravidlech ošetřování nemocného dítěte. 

 ptejte se, pokud Vám není něco jasné. 

 snažte se nepřenášet své obavy a úzkos� na dítě. 

 nebojte se dítě opus�t, pokud spí a jděte si odpočinout. 

 na JIP se nelekejte při každém alarmovém hlášení monitoru. 
Naprostá většina alarmů neznamená zhoršení stavu. 

 komunikujte s personálem, jedině tak lze zabránit nedorozuměním.

 V případě potřeby nás můžete kontaktovat:
                      standardní oddělení větší dě� 556 773 494
                      standardní oddělení mladší dě� 556 773 375
                        dětská JIP  556 773 798
           Informace o zdravotním stavu dítěte podáváme op�málně 
             mezi 13- 15 hodinou. Při telefonické komunikaci udávejte 
             předem sjednané heslo.

Specifika péče na dětské JIP
Jednotka intenzivní péče je tu od toho, aby byla veškerá odborná péče na 
přechodnou dobu výrazně zvýšena. Proto má i svůj vlastní režim. Vašemu 
dítě� se budeme intenzivně věnovat, výměnou od Vás očekáváme, že 
budete ohleduplní i k dalším dětem, které jsou zde umístěny, a nebudete 
nepřiměřeně navyšovat individuální požadavky. U nás máte možnost, aby s 
vaším dítětem pobýval vždy jeden z rodičů buď celý den, nebo byl přijat jako 
doprovod k dítě�, takže přerušení s rodinným prostředím bude minimální.

Doprovod k hospitalizovanému dítě� na JIP

 rodiče dě� hospitalizovaných na JIP jsou vždy ubytováni mimo tuto 
jednotku, vyjímky nejsou možné. Mohou ale se svým dítětem 
pobývat nepřetržitě podle potřeb, pouze je nutné se řídit přesně 
pokyny personálu jednotky z důvodů zajištění bezpečnos� pacientů. 
Povinnost dodržování pravidel a vnitřního řádu nemocnice je v 
souladu se zákonem 372/2011 Sb. Zákona o zdravotních službách.

 U dě� ve věku do 6 let je úhrada pobytu rodičů zdravotními 
pojišťovnami pouze částečná, nad 6 let není hrazena běžně, vždy je 
nutná dohoda s příslušnou zdravotní pojišťovnou, která nakonec 
rozhodne, zda pobyt uhradí či ne. Denní poplatek se pak řídí 
aktuálním ceníkem nemocnice.

Návštěvy rodičů na JIP: denně, op�málně 14:00- 18:00
Návštěvy sourozenců do 10 let nejsou vhodné vzhledem k možným 
infekcím. Návštěvy jiných osob povolujeme s ohledem na zdravotní stav 
hospitalizovaného dítěte.      
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