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Dětské oddělení NP a.s. 

 

Hospitalizace dítěte 

Hospitalizace doprovodu dítěte 

Hospitalizace dítěte 

Děti do věku 18 let a 364 dnů včetně jsou v naší nemocnici hospitalizované na dětském oddělení. 

Děti mají v rámci možnosti na oddělení vytvořené vhodné podmínky ke hrám, odpočinku a vyučování dle jejich 

věku a zdravotnímu stavu. 

Při dětském oddělení je zřízena Základní škola, která poskytuje výuku dětským pacientům. Tato výuka je 

zaváděna u jednotlivých pacientů podle aktuálního zdravotního stavu vždy po konzultaci s ošetřujícím lékařem. 

Ve spolupráci se ZŠ jsou pořádány pro děti zábavné akce např. divadlo, vánoční zpívání a děti navštěvuje  

Dr. Klaun. 

Hospitalizace doprovodu dítěte 

Možnosti zajištění komfortu doprovázejícím osobám je do značné míry ovlivněno stavebně technickým 

uspořádáním daného oddělení. Pokud se rozhodnete být v nemocnici s Vaším dítětem, nabízíme Vám možnost 

ubytování. Možnosti ubytování jsou závislé na kapacitě a obsazení oddělení dětmi v určitém věku, druhem 

jejich onemocnění a vždy budou ovlivňovány situacemi, které omezují možnost pohybu jiných osob z důvodu 

prevence přenosu infekčních onemocnění. Ubytování doprovodu je buď přímo na oddělení na společném 

pokoji  nebo v budově dětského oddělení v jiném patře. Ubytování na pokoji s dítětem dostávají přednostně 

kojící matky a matky s kojenci. U dětí do 6 let věku a u osob tělesně či duševně hendikepovaných po schválení 

revizním lékařem je ubytování doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění. U dětí starších 6 let věku je pobyt 

doprovodu hrazen finanční částkou dle platného ceníku Nemocnice Písek, a.s. a po podepsání Dohody o pobytu 

zákonného zástupce nebo osoby jím pověřené společně s nezletilým pacientem v Nemocnici Písek, a.s.  

Na jednotce intenzivní péče nemohou být doprovody ubytovány, lůžka jsou pouze pro dětské pacienty. 

Doprovody mohou být ubytovány v jiném patře dětského oddělení a k dítěti docházet. 

Pokud nebudete hospitalizováni s dítětem z provozních důvodů nebo jako doprovázející osoba nemáte o nocleh 

zájem, můžete pobývat po celý den u lůžka dítěte. Na noc, nejpozději ve 21:00 hod (neurčí li lékař jinak), musíte 

opustit oddělení. Pokud nejste hospitalizováni, nemáte nárok na stravu. 

K  hospitalizaci si vezměte jako doprovázející osoba nejnutnější osobní věci, které si uschováte na vyhrazené, 

uzamykatelné místo dle pokynů zdravotníků, hygienické potřeby, domácí oděv a obuv. Cenné věci, větší 

finanční obnos, mobilní telefony, notebooky apod. nedoporučujeme do nemocnice nosit, popř. si je můžete 

v pracovní době uložit do nemocničního  centrálního trezoru.  Za neuzamčené a neuložené věci zaměstnanci 

oddělení neodpovídají. Máte nárok na stravu, úpravu lůžka si provádíte sami, čisté prádlo Vám poskytneme. 

Při svém pobytu na oddělení je nutné spolupracovat s ošetřujícím personálem a respektovat jejich pokyny, 

protože právní odpovědnost při poskytování zdravotní péče mají zaměstnanci dětského oddělení NP a.s.  

Jako doprovázející osoba musíte dodržovat harmonogram činností na oddělení, hygienicko-epidemiologický 

režim, provozní řád oddělení a provozní řád Nemocnice Písek, a.s. Je to v zájmu Vašeho dítěte. 
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Během hospitalizace budete jako doprovod dítěte v neustálém kontaktu s doprovázeným dítětem a budete mu 

poskytovat péči v rozsahu základní péče (přebalování, hygiena, měření tělesné teploty, podávání stravy pod 

dohledem zdravotnického personálu, vždy však dle rozsahu a instrukcí ošetřovatelského personálu a lékaře 

oddělení). Zdravotnický personál Vás poučí a bude dohlížet na dodržování dietního režimu a omezení  

ve stravování dítěte. Můžete se podílet na nezbytných ošetřovatelských činnostech. Jakékoliv změny 

zdravotního stavu a chování dítěte neprodleně oznámíte zdravotnickému personálu. 

Tam, kde je to z medicínského hlediska možné, budete doprovázet dítě k diagnostickým výkonům. 

Po přijetí do ústavního ošetřování jako doprovázející osoba neopouštíte areál nemocnice. Odchod z oddělení 

vždy musíte hlásit ošetřujícímu personálu. V případě, že dítě vyžaduje trvalý dohled, musíte nahlásit  

i krátkodobé přerušení dohledu. 

Počet návštěv je regulován zdravotnickým personálem podle zdravotního stavu dítěte a epidemiologické 

situace na oddělení. Návštěvy musí dodržovat hygienický standard oddělení a respektovat pokyny 

zdravotnického personálu. 

Na všech odděleních je doprovodům zakázáno z bezpečnostních a hygienických důvodů ležet na zemi,  

na donesených skládacích lehátkách nebo v lůžku hospitalizovaného dítěte.  

V Nemocnici Písek a.s. je zakázáno kouření za podmínek a v rozsahu dle z. č. 65/2017 Sb., O ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek, v platném znění. 

 

 

 

Byl/a jsem seznámen/a a souhlasím s podmínkami hospitalizace dítěte a doprovodu. 

 

 

Jméno doprovodu, datum nar.:                                                              Podpis:  

 

 

 

 

  Datum:                                                                                                     Podpis sestry: 


