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Regulamin pobytu opiekuna z dzieckiem
w Oddziale Pediatrycznym
Szanowni Państwo,
W trosce o stworzenie rodzinnej atmosfery dla naszych „małych pacjentów”
zachęcamy do tego, by jedno z rodziców lub opiekunów w miarę możliwości
przebywało całą dobę z dzieckiem na oddziale, celem zaspokojenia jego
potrzeb miłości, bezpieczeństwa i pielęgnacji.
Z naszej strony zapewniamy opiekę sprawowaną przez fachowy personel,
posiadający niezbędne kwalifikację oraz doświadczenie w leczeniu dzieci.
Pobyt rodzica/opiekuna w oddziale jest bezpłatny.
Informacji o stanie zdrowia i planowanym dalszym leczeniu osobom
uprawnionym udziela:
Lekarz Kierujący Oddziałem Pediatrycznym codziennie w dni robocze
w godzinach od 1100 do 1400
Lekarz dyżurny oddziału po godzinie 1530.
Informacje dotyczące pielęgnacji pacjentów udzielają pielęgniarka oddziałowa
lub pielęgniarka dyżurna.
Przyjęcie dziecka do oddziału
1. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego
o chorobach przewlekłych, aktualnie przyjmowanych przez dziecko lekach,
ograniczeniach dietetycznych, zaleceniach lekarzy specjalistów itp.
2. Rodzice/opiekunowie powinni zabezpieczyć dziecko w:

a) wygodne ubrania na dzień,
b) piżamę do spania,
c) kapcie
d) ręcznik i przybory toaletowe.
„Mali pacjenci” proszeni są o zabranie ulubionej maskotki, zabawki.
3. Rodzice/opiekunowie w Oddziale noszą schludne, wygodne ubranie
dzienne i na noc.

Zasady przebywania rodziców/opiekunów dziecka na oddziale

1. Z dzieckiem hospitalizowanym w oddziale może przebywać tylko jedna
osoba – matka, ojciec/opiekunowie lub inna osoba z najbliższego
otoczenia. Osoby przebywające przy dziecku muszą być zdrowe.
2. W pierwszej dobie pobytu w oddziale należy poinformować lekarza
prowadzącego o potrzebie wystawienia zwolnienia lekarskiego z tytułu
opieki nad dzieckiem.
3. Oczekujemy współudziału rodzica/opiekuna w zabiegach: higienicznych,
karmieniu, zabawie, uspokajaniu dziecka.
4. Ze
względu
na
bezpieczeństwo
zabrania
się
pozostawiania
niemowlęcia/małego dziecka samego na przewijaku lub łóżku
przeznaczonym dla rodzica.
5. Wszelkie niepokojące zachowania, reakcje na leki i inne spostrzeżenia
u dziecka należy zgłosić personelowi medycznemu.
6. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie korzystania z czajnika
elektrycznego znajdującego się w kuchence oddziałowej – do sali chorych
nie należy wnosić gorących płynów.
7. Dodatkowe
produkty
żywnościowe
skonsultować z pielęgniarką.
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8. Zabawki przyniesione małym dzieciom powinny być bezpieczne, łatwo
zmywalne (gumowe lub plastikowe). Starsze dzieci mogą mieć przy sobie
ulubione zabawki, książeczki, podręczniki szkolne.
9. Z chorym dzieckiem należy przebywać tylko na swojej sali. Dziecko
powinno przebywać w łóżeczku dla niego przeznaczonym.
10. W przypadku pozostawienia dziecka wyłącznie pod opieką personelu
oddziału, przed opuszczeniem sali chorych lub oddziału rodzic/opiekun
winien poinformować o tym pielęgniarkę.
11. Personel nie ponosi odpowiedzialności
pozostawione w oddziale.
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12. W Szpitalu istnieje możliwość wykupienia posiłków dla opiekuna.
Szczegółowe informacje u pielęgniarki dyżurnej.
13. Opiekun pozostający przy dziecku, zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów BHP, porządkowych i poleceń personelu szczególnie w trakcie
wykonywania czynności medycznych oraz zachowania szczególnej
ostrożności w trakcie wykonywanych na terenie oddziału prac sanitarnohigienicznych.
14. Opiekun zobowiązuje się przestrzegać regulaminu i w/w zasad składając
własnoręczny podpis w Historii Pielęgnowania.
Opracowała: Pielęgniarka Oddziałowa przy współpracy z Kierownikiem Oddziału
Ostrów Mazowiecka, dnia 2022-06-23
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