PRŮVODCE
PACIENTA
Příručka pro hospitalizované pacienty

KLINIKA DĚTSKÉ ONKOLOGIE
Dětská nemocnice Brno

Máte zájem vy nebo vaši známí či blízcí
pracovat
ve Fakultní nemocnici Brno?
Ve Fakultní nemocnici Brno se můžete uplatnit v oborech:
Lékař
Farmaceut
Jiný odborný pracovník VŠ (odborný pracovník v lab. metodách a v přípravě léčivých přípravků,
klinický psycholog, klinický logoped atd.)
Nelékařský zdravotnický pracovník (všeobecná/dětská sestra, zdravotní laborant, zdravotnický asistent,
zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut, radiologický asistent, farmaceutický
asistent, sanitář atd.)
Dělník
Technicko-hospodářský pracovník (sekretářka, dokumentátorka, referent, IT pracovník, účetní atd.)
na pracovištích v:
Bohunicích – Pracoviště medicíny dospělého věku - Jihlavská ulice č. 20
Dětské nemocnici – Pracoviště dětské medicíny - Černopolní ulice č. 9
Porodnici – Pracoviště reprodukční medicíny - Obilní trh č. 11

Zájemcům nabízíme:
ubytování pro mimobrněnské v Ubytovně Netroufalky
(cca 10 minut pěšky od FN Brno – Bohunice)
celou řadu zaměstnaneckých beneﬁtů v oblasti ﬁnanční, služeb a volnočasových aktivit
možnost dalšího profesního růstu
práci v příjemném kolektivu

Aktuální informace o volných pracovních místech naleznete na webu FN Brno
(http://www.fnbrno.cz/pracovni-prilezitosti) nebo na Oddělení organizace řízení.

Kontaktní osoba pro vaše dotazy:
Alena Stehlíková, referent Oddělení organizace řízení
FN Brno, Lůžkový trakt, II. nadzemní podlaží, kancelář č. 2140
5 3223 3724 nebo 5 3223 3297
Stehlikova.Alena@fnbrno.cz
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O KLINICE

NAŠE POSLÁNÍ
Naším posláním je pomáhat dětským pacientům odstranit nebo co nejvíce zmírnit zdravotní
potíže spojené s onkologickým onemocněním, a to prostřednictvím moderní zdravotní péče,
poskytované týmem odborníků na vysoké kvalitativní úrovni s využitím nejnovějších poznatků
v oboru onkologie.
NAŠE VIZE
Chceme dosáhnout maximální spokojenosti dětských pacientů a jejich doprovodu kvalitou
a komplexností naší lékařské a ošetřovatelské péče, prováděné erudovaným a vstřícným
personálem.
Naší snahou je patřit mezi špičková onkologická centra v Evropě.
Máme zájem nabídnout dětským pacientům a doprovodu
příjemné prostředí, které zohlední potřeby dětského věku i životní zvyklosti. Chceme vytvořit
prostředí co nejvíce připomínající domov.
NAŠE HODNOTY
Zajištění základních potřeb dětí – kontakt s blízkými osobami, kontakt s vrstevníky
Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
Bezpečná péče
Empatie
NAŠE ZAMĚŘENÍ
Péče o dětské onkologické pacienty je vysoce specializovanou péčí, kterou je nutné centralizovat
do specializovaných center. Každý rok je v ČR diagnostikováno 300–350 nových dětských
nádorových onemocnění včetně leukémie.
Onkologická péče o děti a mladistvé je v ČR centralizována do 2 komplexních onkologických
center pro děti a mladistvé ve FN Motol a FN Brno.
V současnosti poskytuje KDO svým pacientům zcela špičkovou komplexní
pediatricko-onkologickou péči včetně odpovídajícího zázemí psychosociálního pro nemocné
děti i jejich rodiny.

STRUKTURA KLINIKY

V současnosti Klinika dětské onkologie provádí komplexní diagnostiku, diferenciální diagnostiku
a komplexní terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku 0–19 let. Primární spádovou
oblastí je celá Morava a Slezsko, cca 5 % pacientů je k nám referováno z českých krajů.
Klinika dále poskytuje péči pacientům nad 19 let věku, pokud se jedná o pokračující terapii
započatou v dětském věku, nebo pacientům s de novo diagnostikovaným nádorovým
onemocněním, které je typické pro dětský věk a vyžaduje speciﬁcké pediatrické postupy.

STRUKTURA KLINIKY
Ambulance (budova G, NP 2)
Telefonní kontakt: 532 234 605
Denní stacionář (budova G, NP 2)
Tel.: 532 234 605
Standardní oddělení 23 (budova G, NP 2)
Tel.: 532 234 511, 512
Jednotka intenzivní péče JIP 31 (budova C, NP 2)
Tel.: 532 234 602, 608
Transplantační jednotka JIP 7 (budova B 1, PP 1)
Tel.: 532 234 826, 449
Pracoviště disponuje:
18 standardními lůžky
14 lůžky intenzivní péče
6 lůžky denního stacionáře
5 ambulancemi

Vedení kliniky - telefonické kontakty
Přednosta: tel. 532 234 600
Primář: tel. 532 234 126
Vrchní sestra: tel. 532 234 756
Sekretariát: tel. 532 234 755, 532 234 125

DOMÁCÍ ŘÁD

DOMÁCÍ ŘÁD
Na KDO jsou hospitalizováni převážně pacienti s nádorovým onemocněním.
U těchto pacientů je zvýšená náchylnost k infekčním onemocněním
(imunita organismu je podlomena nejen vlastní chorobou, ale i nezbytnou protinádorovou léčbou).
Režim na KDO musí tyto skutečnosti zohlednit.
Na Kliniku dětské onkologie je zakázán vstup osobám s akutním infekčním onemocněním
(chřipka, opar, plané neštovice apod.), a to z důvodu rizika přenosu infekce na pacienty KDO.

NÁVŠTĚVY
Dětem do 10 let je vstup na lůžková oddělení povolen jen po individuální domluvě s vedoucím
lékařem oddělení, přednostou nebo zástupcem přednosty KDO.
Na odd. JIP 31 jsou povoleny návštěvy denně od 10 do 20 hod, nejvýše 2 osoby u lůžka pacienta.
Na odd. 23 jsou návštěvy denně od 10 do 20 hod, nejvýše 2 osoby u lůžka pacienta.
Na odd. JIP 7 jsou povoleny návštěvy denně od 10 do 20 hod, nejvýše 2 osoby u lůžka
pacienta. Pacienty v transplantačním programu lze navštěvovat omezeně, po dohodě
s vedením KDO a ošetřujícím lékařem.
V období epidemie může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat.
Poučení pro návštěvy
Zdravotnický personál je oprávněn z epidemiologických důvodů návštěvy na vybraných pokojích
zakázat (hrozí riziko přenosu infekce).
Respektujte prosím případná upozornění či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu
vašeho dítěte.
Po příchodu na oddělení si umyjte a desinﬁkujte ruce. Nesedejte prosím na postele pacientů.

DOMÁCÍ ŘÁD

CELODENNÍ POBYT DOPROVODU
Rodič pobývá s dítětem u lůžka celodenně, není ubytován, ve večerních hodinách odchází domů.
Dbá pokynů ošetřujícího personálu.
HOSPITALIZOVANÝ DOPROVOD PACIENTA
Zákonný zástupce dítěte (převážně jeden z rodičů) může doprovázet svoje dítě během
hospitalizace. Rodič dítěte do 3–4 let věku může být hospitalizován společně s dítětem přímo
na oddělení (záleží na momentální prostorové kapacitě). Rodiče starších dětí pobývají s dítětem
celodenně a na noc jsou ubytováni na ubytovně pro rodiče v areálu Dětské nemocnice.
Rodič dítěte do věku 15 let je brán jako indikovaný doprovod, zdravotní pojišťovna mu hradí
ubytování a stravu ve FN Brno. Rodiče dětí starších 15 let lze ubytovat na ubytovně Nadačního
fondu Krtek.
Podrobnější informace o stravování, platbách, možnostech vystavit pracovní neschopenku
apod. získáte od personálu a z „Pokynů průvodce hospitalizovaného dítěte“, které obdržíte
u příjmu. Prosíme, aby se hospitalizovaný doprovod s dětmi nezdržoval na chodbě oddělení.
Pro zábavu dětí slouží na odd. 23 herna, kde je nutný doprovod rodičů nebo učitelů. Při odchodu
z herny ukliďte prosím hračky na své místo. Od 20.00 hod. je herna uzavřena.
VYCHÁZKY
O povolení vycházek rozhoduje lékař, při odchodu prosím uvědomte ošetřující sestru. Vycházky
jsou povoleny pouze v areálu nemocnice. Minimalizujte průchod z oddělení. Neustálé otvírání
a zavírání dveří zvyšuje riziko nosokomiálních (nemocničních) nákaz, způsobuje hluk a odvádí
ošetřující personál od péče o nemocné.
Pokud odcházíte sami z oddělení (na oběd, na kávu…), uvědomte prosím ošetřující sestru
a zabezpečte postýlku dítěte.
Dodržujte prosím pořádek na pokojích. Ukládejte osobní věci do příslušných skříněk a stolečků
(okenní parapet není odkládací plocha, rampy slouží k uložení přístrojů).
Nevstupujte prosím do čajové kuchyňky.
Lednice, mikrovlnná trouba, automaty s horkou vodou (na kávu a čaj) a studenou vodou jsou
pro vás k dispozici na každém našem oddělení. Personál vás seznámí s jejich umístěním.
Výjimky z výše uvedených omezení může udělit vedoucí lékař oddělení po domluvě
s ošetřujícím lékařem.
CENNOSTI
Veškeré své osobní věci, ﬁnance a cennosti, které máte u sebe na pokoji, mějte prosím neustále
pod dohledem, neneseme za ně odpovědnost. Využijte možnosti uložit je a uzamknout
v přidělených skříňkách.

DOMÁCÍ ŘÁD

UŽÍVÁNÍ LÉKŮ
Po dobu hospitalizace může vaše dítě vzhledem k nutnosti koordinace celkové léčby užívat
pouze léky, které naordinoval ošetřující lékař na naší klinice. Pokud máte léky přinesené z domova
a chcete je dítěti podávat sám/sama, informujte o tom lékaře. Bude-li s těmito léky souhlasit,
sepíše s vámi „Prohlášení pacienta o užívání vlastních léků po dobu hospitalizace“ a zařadí je do
spektra léků, které budou podávány během léčby.
Naordinované léky, které vám bude ve stanovenou dobu podávat nelékařský
zdravotnický pracovník (NLZP), užívejte přesně podle jeho pokynů.
HYGIENICKÉ PŘEDPOKLADY
Během hospitalizace může vaše dítě používat vlastní osobní prádlo (pyžamo) i domácí obuv
(přezůvky). Bude-li však zapotřebí, nemocniční prádlo (pyžamo) dětem kdykoliv zapůjčíme.
Dětské lůžko udržujte prosím v čistotě, nelehejte a nesedejte na ně v šatech nebo v obuvi.
Výměna ložního prádla se provádí dle individuálních potřeb, na JIP denně, jinak nejméně 1× týdně.
Zachování čistoty a pořádku v nemocnici je dokladem kulturnosti i nezbytným předpokladem
řádného léčení. Proto vás žádáme, abyste dodržovali čistotu a pořádek na pokojích, na chodbách,
na WC i v koupelnách. Prosím, dbejte na důkladné mytí a dezinfekci rukou. Pro pobyt s dítětem
na oddělení si vyčleňte oděv i obuv (přezůvky). Poučte návštěvy, které za vámi i dítětem přicházejí,
o důkladném mytí a dezinfekci rukou. Chráníte své dítě!
LÉČBA
Při přijetí vás ošetřující lékař seznámí s plánem léčby vašeho dítěte. Dále vás bude průběžně
informovat o výsledcích jednotlivých vyšetření a dalších postupech léčby. Na lékaře i sestry se
kdykoliv můžete s důvěrou obrátit se svými dotazy. Dbejte jejich rad a pokynů během onkologické
léčby, je to velmi důležité pro úspěch léčby vašeho dítěte.
Na oddělení obdržíte od zdravotnického personálu brožuru „Průvodce pro rodiče pacientů Kliniky
dětské onkologie“ a v případě potřeby i „Průkaz nositele centrálního venózního katetru“, kde získáte
podrobné informace související s léčbou vašeho dítěte.
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Za ošetřovatelskou péči odpovídá odborně školený ošetřovatelský personál pod vedením vrchní
sestry a staničních sester, které vám jsou nápomocny při řešení jakýchkoli otázek týkajících
se pobytu, ošetřovatelské péče i provozních záležitostí.

DOMÁCÍ ŘÁD

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU
Informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař pouze zákonným zástupcům dítěte
(rodičům) nebo rodičem písemně určeným osobám, a to v rozsahu, který si stanoví.
LÉKAŘSKÉ VIZITY
Vizity neboli návštěvy zdravotnického týmu u lůžka pacienta jsou nedílnou součástí léčby.
Malá vizita
probíhá v časovém rozmezí 8.00–10.00 hod. a účastní se jí ošetřující lékař s ošetřující sestrou
hlavní náplní je pravidelná lékařská prohlídka (informace o celkovém stavu, o bolesti, převazy
operační rány, vyšetření poslechem apod.), informování o zdravotním stavu a výsledcích léčby.
Snažíme se zaručit důvěrnost a ochranu všech údajů. K léčbě přistupujeme s veškerou
diskrétností a s maximálními ohledy na soukromí.
Velká vizita
Velká vizita je vedena přednostou nebo primářem. Je též důležitým momentem z hlediska klíčových
rozhodnutí o strategii léčby. Předchází jí lékařská porada, kde jsou prezentovány a konzultovány
výsledky léčby.
na JIP 31 a JIP 7 probíhá v úterý a pátek mezi 11. a 12. hodinou.
na odd. 23 probíhá ve čtvrtek mezi 13. a 14. hodinou.
Večerní vizita
je realizována lékařem konajícím ústavní pohotovostní službu

SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM
U každého lůžka na oddělení je pro dítě k dispozici signalizační zařízení. Prostřednictvím tlačítka
si v případě potřeby může přivolat sestru.
Nouzový alarm je nainstalován v podobě spínače také na WC a v koupelnách.

KLIMATIZACE
Na pokojích je instalováno klimatizační zařízení. Pokud vám nebude vyhovovat teplota vzduchu,
můžete se obrátit v kteroukoliv dobu na ošetřující personál, který zkontaktuje pracovníky klimatizace.

DENNÍ REŽIM

Základní rozvrh denních činností je na našem pracovišti upraven obecně takto:
časové rozmezí

denní činnosti

5:00
6:00
7:00 – 9:00
7:30 – 12:00

Odběry u pacientů JIP, časované léky
Bilance tekutin, měření tělesné teploty u pacientů JIP, odběry
Ranní toaleta, úprava lůžek, odběry, snídaně, léky
Léčebné/vyšetřovací a ošetřovatelské úkony, příjem a propuštění pacientů,
radioterapie, školní a předškolní vyučování dětí
Lékařská vizita
Oběd
Léky, bilance tekutin
Odpolední klid
Svačina
Léčebný program, odpolední vizita, hra, vzdělávání dětí – spolupráce
s vychovatelkami, dobrovolníky – Motýlek, NF Krtek, ONKA, Zdravotní klauni,
Loutky v nemocnici…
Večeře, léky, bilance tekutin
Večerní toaleta
Noční klid

8:30 – 10:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
14:00 – 18:00
17:30 – 18:00
18:00 – 20:00
22:00 – 6:30

Denní režim se také řídí dle zdravotního stavu dětských pacientů a plánovaných vyšetření.
Protinádorová a podpůrná léčba je podávána během dne nebo noci
(dle léčebného protokolu a ordinace lékaře).

PRÁVA PACIENTA

Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním
kvaliﬁkovanými odborníky.
Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má
právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat
se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způsobu (tzv. kontinuity) návštěv může být
provedeno pouze ze závažných důvodů.
Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením
každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda
s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být informován o případných rizicích,
která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo
pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo.
Má rovněž právo znát jména osob, které se jich zúčastní.
Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně
informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření i léčby má nemocný právo na to,
aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud.
Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny
diskrétně. Přítomnost osob, které se léčby přímo neúčastní, musí odsouhlasit nemocný, a to i
ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou
považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech
počítačového zpracování.
Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem
vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění.
Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen
poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a
ostatních, které existují.
Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo
vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici.
Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat
v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl
k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je
podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoli, a to i
bez uvedení důvodů, z experimentu odstoupit.
Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat
jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
Pacient má právo a povinnost řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde s e léčí (tzv.
nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek
bez ohledu na to, kým je účet placen.
Práva pacienta byla prohlášena za platná 25. 2. 1992.

CHARTA PRÁV DĚTÍ V NEMOCNICI

Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžaduje jejich stav,
nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je
to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici
zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu
oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.
Děti nebo jejich rodiče mají mít právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich
věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
Děti nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně
zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky,
které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění
jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.
S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich
soukromí.
Dětem se má dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických
a emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.
O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.
Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým
potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a
zásadám péče o děti.
Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a
zdravotnímu stavu.
Tento dokument vychází z textu Charty práv dětských pacientů organizace „National
Association for the Welfare of Children in Hospital“ se sídlem v Londýně.
Materiál v tomto znění podpořila Centrální etická komise při MZ ČR.

PRÁVA KRITICKY NEMOCNÉHO

Kriticky nemocní pacienti mají právo na specializovanou péči, aby se minimalizovala
rizika smrti nebo trvalé invalidity.
Kriticky nemocní pacienti mají právo na pravdivé a přiměřené informace o svém
stavu a o léčbě od svého lékaře. Není-li však nemocný schopen tyto informace pochopit
a pokud se nevyjádří zamítavě, může lékař informovat jeho nejbližší příbuzné nebo
osoby pověřené péčí o zájmy nemocného, vždy však musí respektovat jeho soukromí.
Kriticky nemocní mají právo, je-li to možné, být informováni lékařem před tím, než dají
souhlas k navrhované léčbě. Není-li to z důvodů zdravotního stavu pacienta možné,
svolení by měla dát jiná osoba, v souladu s právními předpisy dané země. V naléhavých
situacích však nemusí být možné získat tento souhlas vzhledem k mentální neschopnosti
pacienta nebo vzhledem k nedostupnosti osob, které by mohly v souladu s právními
předpisy dané země dát souhlas ve prospěch pacienta.
Kriticky nemocní mají právo léčbu odmítnout. V těchto případech by měl být nemocný
poučen o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí, toto rozhodnutí by mělo být
dokumentováno v plném rozsahu. Lékaři i zdravotní sestry oborů intenzivní medicíny
mají povinnost jednat v souladu se zákony dané země.
Kriticky nemocní mají právo být léčeni v plně odpovídajících specializovaných
zařízeních a být do nich přiměřeným způsobem transportováni.
Kriticky nemocní mají právo být navštěvováni svými milovanými v souladu s řádem
každé jednotky intenzivní péče a s ohledem na svůj zdravotní stav.
Kriticky nemocní mají právo na duševní nebo morální podporu nebo ji odmítnout.
Mají také právo na pomoc v osobních i právních záležitostech.
Kriticky nemocní mají právo, aby se se všemi informacemi týkajícími se jejich péče
zacházelo jako s důvěrnými.
Kriticky nemocní mají právo na důstojné zacházení ze strany personálu jednotky
intenzivní péče.

PRÁVA UMÍRAJÍCÍCH

Mám právo na to, aby se mnou zacházelo jako s živým člověkem až do mé smrti.
Mám právo udržovat si naději, ať už umírám na cokoliv.
Mám právo na poskytování péče lidmi, kteří dokáží udržovat moji naději, ať už se situace
změní jakkoli.
Mám právo vyjádřit svoje pocity týkající se blížící se smrti, a to svým vlastním způsobem.
Mám právo zúčastnit se rozhodnutí, které se týkají péče o mě samého.
Mám právo očekávat nepřetržitý medicínský i ošetřovatelský zájem o mě samého, i když se
budou muset léčebné cíle nahradit cíli sledujícími udržování mé „pohody“.
Mám právo na to, abych neumíral sám.
Mám právo na osvobození od bolesti.
Mám právo na čestné odpovědi na moje otázky.
Mám právo na to, aby mi nikdo nelhal.
Mám právo na to, aby mi ve chvíli, kdy si uvědomím hrozící smrt, pomohla moje rodina a
pomoc byla poskytnuta i mým příbuzným.
Mám právo zemřít pokojně a důstojně.
Mám právo ponechat si svoji individualitu a nebýt souzený za své rozhodnutí, které může být
v protikladu se stanoviskem jiných
Mám právo na rozhovory a rozšiřování svých náboženských nebo duchovních názorů bez
ohledu na to, co znamenají pro jiné.
Mám právo očekávat, že neporušitelnost lidského těla se bude respektovat i po smrti.
Mám právo na to, aby se o mě starali citliví, starostliví a zkušení lidé, kteří se budou snažit
porozumět mým potřebám a kterým přinese jejich konání při konfrontaci se smrtí určité
uspokojení.
Pramen
Barbus, A. J.: The dying person´s bill of riths. 1975, American Journal of Nursing Company.
PÉČE O BOLEST
Bolest je nepříjemný smyslový a emoční zážitek, spojený se skutečným nebo potenciálním
poškozením tkáně nebo popisovaný v pojmech takového poškození. Bolest je vždy subjektivní
pocit a její vyjádření je individuální záležitostí. Bolest vašeho dítěte pravidelně sledujeme
a hodnotíme, abychom ji mohli co nejvíce zmírnit či odstranit.
Nemusíte mít obavy kdykoliv informovat ošetřující personál o bolesti svého dítěte.

DESATERO PÉČE O BOLEST

Desatero péče o bolest vašeho dítěte:
Bolest pečlivě sledujeme.
Účinnost léků proti bolesti hodnotíme do jedné hodiny po podání.
Zajímají nás jakékoliv změny týkající se bolesti.
U bolestivých výkonů se snažíme předem upozornit a eventuálně bolest medikamentózně zmírnit.
Empatický přístup k bolesti je pro nás samozřejmostí.
Vyjádření o bolesti plně respektujeme.
Velkou pozornost věnujeme souhrnnému proﬁlu bolesti
(místo, čas, délka, charakter a intenzita, délka bolesti).
K určení míry bolesti nám pomáhá tzv. pravítko bolesti – jak silně pacient cítí svoji bolest.
Nabízíme speciální úlevové polohy proti bolesti (zejména polohování stimulujícími perličkovými
polštáři) i chladivé obklady.
Veškeré informace o bolesti dokumentujeme a předáváme v rámci ošetřujícího týmu.

SLUŽBY V NEMOCNICI

CENTRÁLNÍ EVIDENCE PACIENTŮ – vstupní hala
- nepřetržitý provoz
- informace
FAMILY POINT – vstupní hala
- klíč od místnosti je dostupný na Centrální evidenci pacientů
- zázemí pro maminky s kojenci
- možnost ohřevu stravy
KANTÝNA – vstupní hala
Otevírací doba
- v pracovní dny 6.00–18.00 hodin
- v sobotu a neděli 10.00–17.00 hodin
KNIHY A ČASOPISY – vstupní hala
Otevírací doba
- v pracovní dny 7.00–15.00 hodin
- v sobotu 8.00–16.00 hodin

!

V celém areálu nemocnice, mimo vyhrazená
a označená „kuřácká místa“, platí zákaz
kouření, rovněž není dovoleno požívání
alkoholických nápojů a jiných omamných látek.

LÉKÁRNA U VRÁTNICE
Otevírací doba
- v pracovní dny: 7.30–22.00 hodin
- v sobotu, v neděli a svátky: 8.00–22.00 hodin
LÉKÁRNA V PAVILONU G
Otevírací doba
- pracovní dny: 7.00–16.00 hodin
Možnost připojení na internet – wi-ﬁ zdarma; přihlásit se lze heslem FN Brno pacient
MĚNIČKA PENĚZ – vstupní hala
- mění peníze v hodnotě 50, 100, 500 a 1000 Kč na mince (dvacetikoruny a desetikoruny)
PARKOVÁNÍ
- pacienti a návštěvníci mohou využít odstavných ploch v okolí nemocnice.
- vjezd do areálu Dětské nemocnice je možný pouze na dobu nezbytně nutnou
k vyložení nebo naložení dítěte,
- vjezd a parkování v areálu Dětské nemocnice je umožněno pouze pacientům
průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly.
AUTOMAT NA JÍZDENKY MHD – u vstupu do areálu nemocnice

ORIENTAČNÍ PLÁN DĚTSKÉ NEMOCNICE

KLINIKY A PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ NEMOCNICE

Pavilon A
1. NP
Vrátnice
Lékárna
Logoped
Psycholog
2. NP
Oddělení dětské hematologie laboratoře
Oddělení klinické biochemie laboratoře
Ambulance dědičných
metabolických poruch
Pavilon B1 - vpravo
1. PP
Oddělení 7 (Transplantační
jednotka),
Klinika dětské onkologie
1. NP
Oddělení 4, Dětská oční klinika
2. NP
Oddělení 8, Klinika dětské
chirurgie,
ortopedie a traumatologie
3. NP
Oddělení 16, Klinika dětské
chirurgie,
ortopedie a traumatologie
4. NP
Oddělní 20, Klinika dětské ORL
Pavilon B2 - vlevo
1. PP
Oddělní 56, Pediatrická klinika
1. NP
Oddělení 46, Pediatrická klinika
2. NP
Oddělení 10 (JIP) a 14, Klinika
dětské chirurgie,
ortopedie a traumatologie
3. NP
Oddělení 48, Pediatrická klinika
4. NP
Oddělení 67, Pediatrická klinika
Pavilon C
1. PP
Operační sál, Dětská oční klinika
a Kožní oddělení,
Oční ambulance,
Poliklinická ambulantní část
1. NP
Kožní ambulance,
Poliklinická ambulantní část
Urologický sálek,
Poliklinická ambulantní část
2. NP
Oddělní 31 (JIP), Klinika dětské

onkologie
Endoskopický sálek,
Centrální operační sály
3. NP
Ortopedický sálek, Klinika dětské
chirurgie,
ortopedie a traumatologie
4. NP
ORL sálek, Centrální operační sály
Oddělení 18 (Jednodenní
chirurgie),
Klinika dětské ORL
Pavilon D
1. PP
Dětské rehabilitační oddělení
1. NP
Centrální evidence pacientů Teyschlova hala
2. NP
Klinika dětské radiologie
Pavilon E
1. NP
Laser, Poliklinická ambulantní část
Ortoptika, Poliklinická ambulantní
část
Ortoptická cvičebna, Poliklinická
ambulantní část
Urodynamická ambulance,
Poliklinická ambulantní část
2. NP
Oddělení klinické biochemie

2. NP
Ambulance + stacionář dětská
onkologie,
Poliklinická ambulantní část
Oddělení 23, Klinika dětské
onkologie
Klinika dětské radiologie
3. NP
Oddělení lékařské genetiky
Oddělení 69, Pediatrická klinika
4. NP
Oddělení lékařské genetiky
Klinika dětské neurologie +
ambulance
EEG, Poliklinická ambulantní část
EMG, Poliklinická ambulantní část
Pavilon H
1. NP
Ambulance dětské psychiatrie,
Poliklinická ambulantní část
Ambulance dětské stomatologie,
Poliklinická ambulantní část
Závodní lékař
Výtvarná dílna
Pavilon K
1. NP
Sociální pracovnice, Sociálnězdravotní oddělení
Stravovací provoz - jídelna
Základní škola při FN Brno
Mateřská škola při FN Brno

Pavilon F
1. PP
Centrální sterilizace
1. NP
Oddělení 11 (JIP), Klinika dětské
chirurgie,
ortopedie a traumatologie
Klinika dětské anesteziologie a
resuscitace
2. NP
Centrální operační sály
Jednodenní chirurgie 6,
Klinika dětské chirurgie,
ortopedie a traumatologie

Pavilon L
Laboratoře Interní hematologické
a onkologické kliniky

Pavilon G
1. NP
Poliklinická ambulantní část
- Interní ambulance
- Chirurgická a ortopedická
ambulance
- Ambulance ORL
- Foniatrie
- Kardiologická ambulance
- Rehabilitace
Lékárna

Pavilon S
1. NP
Oddělení 40,
Klinika dětských infekčních nemocí
2. NP
Oddělení 52 + JIP,
Klinika dětských infekčních nemocí
3. NP
Oddělení 54,
Klinika dětských infekčních nemocí

Pavilon R
1. NP
Ubytovna Nadačního fondu Krtek
Ambulance infekčních nemocí,
Poliklinická ambulantní část
1. + 2. NP
Ubytovna pro rodiče
hospitalizovaných dětí
3. NP
Nutriční poradna

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ ŘÁD

Řiďte se značkami umístěnými v celém areálu Dětské nemocnice:
Únikový východ.
Určuje bezpečný východ z budovy

Hasicí přístroj

Požární hlásič
(manuální)

Hasicí hadice

Únikový východ doleva.
Určuje směr úniku k bezpečnému východu z objektu

Únikový východ doprava.
Určuje směr úniku k bezpečnému východu z objektu

V případě jakéhokoliv ohrožení se ihned obraťte na zdravotnický personál.
• Zachovejte prosím klid a rozvahu
• Respektujte pokyny zdravotnického personálu

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

SPOLEČNÉ ORGANIZACE, NADACE apod.
Mateřská škola při FN Brno
Pořádá pro děti zábavné činnosti, čtení pohádek a organizuje různé akce,
např. Den dětí v nemocnici, felinoterapii – kočky jako terapie.

Základní škola při FN Brno
Učitelky navštěvují děti na odděleních v dopoledních hodinách
učí děti, pokud to zdravotní stav pacientů dovolí,
provádějí výchovnou činnost,
pořádají různé akce.
Canisterapie – pejsci pomáhají nemocným dětem.

Klauni v nemocnici
pomáhají ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního
stavu dětí,
přispívají k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí,
návštěvy vhodně doplňují léčebné procedury,
obveselují svou přítomností návštěvníky a děti v celé nemocnici.

Loutkové divadlo
Přináší do nemocnice:
spoustu loutek – malých i velkých,
pohádky a písničky,
možnost si hrát a povídat,
jevištěm se může stát nemocniční postýlka.

Dobrovolníci
Ve FN Brno přicházejí za pacienty dobrovolníci z centra Motýlek, jejichž
posláním je nemocným dětem obohatit a zpříjemnit náročné chvíle
strávené v nemocničním prostředí.
Dobrovolníci poskytují své služby, časově a obsahově vymezené, bez
nároku na ﬁnanční odměnu.
Při všech svých aktivitách se řídí Kodexem dobrovolníka, jsou povinni
dodržet povinnou mlčenlivost vztahující se ke všem skutečnostem, se
kterými se při výkonu dobrovolnické služby setkají, a nemají přístup ke zdravotnické
dokumentaci.

Lidé z dobrovolnického centra nabízejí společnost dětem, ke kterým nedocházejí návštěvy,
doprovázejí je na procházkách po oddělení, předčítají jim z knih, vyprávějí si s nimi, hrají s
nimi společenské hry, luští křížovky a rébusy, realizují hudební nebo výtvarné aktivity.

NAŠE NADACE

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky
dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí. Jeho hlavním cílem
je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc
při vyrovnávání se s jejími následky.
Zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum, vzdělávání lékařů
a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na
cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily
a vyrovnávají se s jejími následky. Zajišťuje v určitém rozsahu domácí péči, podílí se na
resocializačním programu pro pacienty a jejich rodiny (tábory, víkendy, kulturní a sportovní akce…).
Pomáhá také v sociální oblasti. Rodinám je k dispozici sociální koordinátorka, která vás navštíví
v počátku hospitalizace nebo na ambulanci a poradí v otázkách sociální pomoci.
Bližší informace najdete na webu: http://www.krtek-nf.cz

Cílem je pomáhat a podporovat rodiče onkologicky léčených dětí včetně dětí, které léčbu
již ukončily. Sdružení založili sami rodiče, kteří se svými dětmi touto léčbou prošli. Vědí,
jak je těžké se s touto situací vyrovnat a jak moc důležité je, aby rodina fungovala během
léčby i po léčbě. Díky této zkušenosti vědí, jakou pomoc nabídnout.
Bližší informace na webu: http://www.onka-sdruzeni.cz/

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytují pracovnice Sociálně-zdravotního oddělení, které vám poradí s řešením tíživé
rodinné či sociální situace. Zdravotně sociální pracovník se podílí na řešení sociální
situace pacienta/klienta v úzké spolupráci s multidisciplinárním zdravotnickým týmem.
Kontakt: tel. 532 234 247 nebo 532 234 747

INFORMACE A KONTAKT
Další informace získáte na www.fnbrno.cz.
Kontakt: FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Korespondenční adresa: Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno
Telefon: 532 231 111

SLOVNÍČEK MEDICÍNSKÝCH POJMŮ

Anestézie
Celková anestézie – umělé uspání
Lokální anestézie – znecitlivění určité části těla
za účelem poskytnutí bezbolestného lékařského zákroku
Analgetika
Léky proti bolesti
Centrální žilní (venózní) katetr CVK
Plastová hadička, která je zavedena do velké žíly na krku nebo pod klíčkem.
Slouží k dlouhodobému podávání infuzí, výživy a léků.
Drén
Pomůcka k odvádění krve, hnisu či jiných tekutin z ran
Flexila
Plastová trubička, která se zavádí z důvodu podávání infúzí
nebo léků do okrajové žíly na ruce, nejčastěji v oblasti zápěstí nebo lokte.
Infekce, sepse
Proniknutí choroboplodných zárodků (bakterií, virů, plísní) do organismu.
Cytostatika
Léky proti nádorovému bujení
Močový katetr
Silikonová rourka zavedená do močového měchýře odvádějící
moč při nemožnosti spontánního močení.
Monitor
Přístroj, který trvale sleduje životně důležité funkce nemocného
– srdeční činnost, dýchání, krevní tlak, puls a další důležité parametry.
Revers
Písemné prohlášení odmítnutí zdravotní péče
pacientem / zákonným zástupcem pacienta.
Umělá plicní ventilace
Zavedení umělého dýchání pomocí dýchacího přístroje.
Trombembolická nemoc
Onemocnění charakterizované vznikem krevní sraženiny, obvykle v hlubokých žilách dolních končetin
a její následné vmetení do plic. Mezi rizikové skupiny patří především pacienti v pooperačním období,
s poruchou krevní srážlivosti, obézní a dlouhodobě ležící osoby.
Zkratky: JIP – jednotka intenzivní péče, NLZP – nelékařský zdravotnický pracovník

