INŠTITÚT PRE ZDRAVOTNÚ
OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE
Nový Sad, Hajduk Veljkova 10, tel. 4880 444, fax 520 436

VNÚTORNÝ PORIADOK
Vážení, Vaše dieťa sme prijali z dôvodu výskumov a liečby.
Všemožne sa pousilujeme ospravedlniť Vašu dôveru.
V záujme zdravia dieťaťa a nehateného priebehu práce Vás prosíme dodržiavať stanovené pravidlá a pokyny.
PRÍJEM
Nevyhnutný je (overený) poukaz na nemocničnú liečbu a (overená) zdravotná knižka. Prineste so sebou fotokópie kompletných
lekárskych dokladov chorobopisu.
Deti môžu používať vlastnú pižamu, župan, bielizeň, papuče.
Prosíme Vás prineste hygienické potreby.
Povoľuje sa nechať knihy, časopisy a mäkké hračky (bez zvuku).
Cenné veci vezmite späť domov.
Strava je zabezpečená a netreba ju prinášať, aby sa neporušili priebeh choroby alebo výsledky laboratórnych skúšok.
Druh a množstvo potravín naplánovaných nechať povolí lekár. Po prinesení ich preverí sestra. Neprinášajte žuvačky.
SPOLOČNÍK DIEŤAŤA:
V súlade so zákonom o právach pacientov (obr. RS 45/2013, článok 26) a predpisy o obsahu a rozsahu práva na
zdravotnú starostlivosť, povinného zdravotného poistenia, o účasti v roku 2017 (Sl. Glasnik RS 8/2017, člán 11 -Stav 8),
deti do 15 rokov, v priebehu liečby pacienta a liečebnej rehabilitácie, má právo byť sprevádzaný (rodičia, adoptívni rodičia
alebo zákonného zástupcu), kedykoľvek je to možné,
ak to je z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.
Spoločník, ktorý zostane s dieťaťom musí dodržiavať základné hygienické normy - osobnú hygienu, pravidelné umývanie
rúk pred kontaktom s dieťaťom, po použití toalety, ak sa dotkol kľučky dverí, výťahu, telefóna, podanie ruky.
Spoločník sa stravuje na odelení pre spoločníkov, nie na odelení kde sa nachádza dieťa.Zakázané je používanie detských
lôžok na spanie.
Zakázané je samostatne prezerať lekárske záznamy.
Rodič / opatrovník má právo na prístup k lekárskym záznamom, ktoré mu poskytne lekár.V izbách nie je dovolené
používať variče, ohrievače, varenie kávy.
NÁVŠTEVNÉ HODINY
13.00 - 15.00 h
Na návšteve môžu byť súčasne dve osoby, ale nemôžu sedieť na lôžkach.

INFORMÁCIE
13.00 - 13.30 h
Informácie sa poskytnú ústne (pri osobnom alebo telefonickom styku),
výlučne rodičovi alebo opatrovníkovi, a neposkytnú sa každému členovi rodiny zvlášť.

PREPUSTENIE DETÍ A VYDÁVANIE PREPÚŠŤACÍCH SPRÁV
13.00 - 13.30 h
Dieťa prevezme rodič alebo opatrovník. Svoju totožnosť preukážu osobným preukazom.
Prepúšťacia správa sa odovzdá ordinujúcemu ambulantnému lekárovi.

