FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ÚTVAR NELÉKAŘSKÉ PÉČE

Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO 652 69 705

tel.: 532 233 109

DOMÁCÍ ŘÁD
Dětská nemocnice v péči o svěřené děti vychází z Charty práv dítěte. Děti jsou přijímány do
nemocnice tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být poskytnuta v domácím
ošetřování nebo při ambulantním docházení.

1.
Dítě je přijímáno na základě rozhodnutí lékaře. Je mu poskytováno ústavní prádlo nebo dle volby
rodičů může mít vlastní. Dětem lze přinést domácí obuv, ponožky a toaletní potřeby. Dle
charakteru onemocnění je možný domácí oděv.
2.
Aby nedošlo k přerušení kontaktu rodičů/zákonných zástupců s dítětem, je možné podle
prostorových podmínek jednotlivých oddělení přijetí matky (otce)/zákonného zástupce, a to při
indikovaném pobytu bez úhrady nebo na základě dohody za příslušnou úhradu dle platného
ceníku FN Brno za pobyt průvodce ve zdravotnickém zařízení.
Dále je možnost celodenního pobytu průvodce s dítětem na oddělení v době od 7:00 hodin do
20:00 hodin. Mimo tuto dobu je možné zůstat u lůžka dítěte na základě dohody s lékařem. O této
skutečnosti je proveden záznam do zdravotnické dokumentace. Na oddělení KDAR, JIP, Klinice
dětských infekčních onemocnění o povolení přítomnosti zákonného zástupce rozhoduje ošetřující
lékař na základě aktuálního zdravotního stavu a charakteru onemocnění za podmínek dodržení
všech provozních a hygienicko-epidemiologických požadavků.
3.
Stravování dětí je zajištěno a kontrolováno ústavním dietologem a je poskytováno v souladu
s posledními poznatky v této oblasti a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.
Je v zájmu Vás rodičů, abyste nošením nevhodných jídel, nenarušili průběh léčení. Svému dítěti
doneste jenom takové potraviny, které dovolí lékař.
Pokud si nebudete jisti, poraďte se se zdravotnickým personálem.
4.
Zachování čistoty je nezbytným projevem kultury a nezbytným předpokladem léčení. Prosíme
o dodržování čistoty nejenom v rámci oddělení, ale i dalších prostor v rámci celé nemocnice.
K dispozici je vám sociální zařízení v rámci nemocnice.
Zachovejte je vždy čisté, jak si je sami přejete najít.
Prosíme o dodržování pečlivé hygieny mytí a dezinfekce rukou při příchodu na oddělení a při
každém ošetření dítěte.
5.
Návštěvy na jednotlivých odděleních jsou dle možností stanoveny denně od 15:30 hodin do 17.30
hodin. V sobotu, neděli a svátky ještě v době 9,30 – 11, 30 hodin. Návštěvy jsou umožněny buď
na pokojích a vzhledem k prostorovým možnostem prosíme o dodržování počtu 2 osob u lůžka
nebo ve vyhrazených prostorách. V případě návštěvy mimo oddělení je nutný písemný souhlas
lékaře a písemné prohlášení rodičů o převzetí dítěte. O povolení vycházek rozhoduje lékař, dle
charakteru onemocnění s písemným souhlasem rodičů ohledně převzetí dítěte a jeho návratu.
Rozhodující je aktuální zdravotní stav dítěte a provozní podmínky. Návštěva dítětem není věkově
omezena. Odpovědnost za přítomnost dětí, které přicházejí na návštěvu do zdravotnického
zařízení, má zákonný zástupce. "
O návštěvách na oddělení KDAR, JIP, Klinice dětských infekčních onemocnění rozhoduje
ošetřující lékař na základě aktuálního zdravotního stavu, charakteru onemocnění a aktuální
epidemiologické situaci, za podmínek dodržení provozních a hygienicko-epidemiologických
požadavků.
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6.
Informace o zdravotním stavu poskytuje pouze zákonným zástupcům dítěte ošetřující lékař,
vedoucí lékař oddělení. Ostatní zdravotničtí pracovníci mohou podat pouze informaci o náladě
dítěte, jeho chování atp. Telefonické informace lze podávat pouze po dohodě s ošetřujícím
lékařem.
7.
Děti mohou mít na oddělení vlastní hračky. Personál nebere zodpovědnost za jejich poškození
nebo ztrátu. V případě vnesení cenných věcí je podmínkou souhlas FN Brno a „Písemné
prohlášení ke vneseným věcem“ rodičů/zákonných zástupců.
8.
Při pobytu na oddělení se prosím seznamte s provozním řádem oddělení, případně prostudujte
výtisk Průvodce pacienta a doprovodu hospitalizovaných dětí. V rámci léčebného režimu prosím
respektujte polední klid v době od 13:00 - 15:00 hodin a noční klid od 20:00 hodin do 06:30 hodin.
Na oddělení jsou děti různého věku a klid potřebují k rychlejšímu uzdravování.
9.
Prosím, nevstupujte do čajové kuchyňky, která slouží k přípravě jídla pro děti, vyšetřovacích
a provozních místností.
V případě potřeby se obraťte na sestru, která zprostředkuje realizaci vašeho požadavku..
10.
Kouření v prostorách celé nemocnice je zakázáno a děkujeme Vám, že zákaz neporušujete.
Mobilní telefony a jinou IT používejte mimo oddělení, ruší přístroje.
11.
Svá přání a názory můžete sdělit osobně vedoucímu lékaři oddělení, přednostovi kliniky, vrchní
sestře, staniční sestře, případně vložit do žlutých schránek v prostoru vstupní haly u Centrální
evidence pacientů a na infekční klinice.
K tomuto účelu můžete využít i Dotazník spokojenosti v papírové formě nebo na www.fnbrno.cz.
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