V kolikor otrok želi, je lahko oblečen v svojo
Poskrbite za red, osebno higieno in čistočo v
prostorih ter imejte ustrezen odnos do
bolnišnične opreme. Upoštevajte, da je oprema
v sobi (postelja, pult, mizica..) namenjena le
otrokom.
VARNOST OTROK
Za varnost otrok ste odgovorni tudi starši, ki
bivate z otrokom. Poskrbite za varnost otroka in
zapirajte ograjico na otrokovi posteljici. Zaradi
splošne varnosti in pravilnega delovanja
prezračevalnega sistema ne odpirajte oken.
Nadzor nad odpiranjem oken je v pristojnosti
zdravstvenega osebja. Prav tako iz varnostnih
razlogov ni dovoljeno dotikanje aparatur ter
različnih priključkov. Kakršnokoli poškodbo ali
padec otroka je potrebno vedno javiti
zdravstvenemu osebju. Opozarjamo vas še na
možnost prenosa nalezljivih obolenj na
oddelku, zato v ta namen poskrbite za redno
umivanje in razkuževanje rok, ter dosledno
upoštevanje izolacijskih in drugih ukrepov na
oddelku.
INFORMACIJE
Informacije o otrokovem zdravstvenem stanju
vam bo posredoval otrokov lečeči zdravnik v
času vizite. Starši, ki ne bivate ob otroku,
informacije dobite po dogovoru z zdravnikom,
oziroma med 13. in 14. uro. Podatki o
zdravstvenem stanju so zaupni, zato jih po
telefonu praviloma ne dajemo, razen če se o
tem vnaprej dogovorite z zdravnikom. O počutju
vašega otroka in postopkih povezanih z
zdravstveno nego, vas bo seznanila
medicinska sestra.

BOLNIŠNIČNI VRTEC, IGRALNICA, ŠOLA
Do 17. ure je na oddelku prisotna vzgojiteljica ali
učiteljica. Na oddelku je igralnica z manjšo
knjižnico, v kateri se lahko zadržujejo otroci po
predhodnem dogovoru z medicinsko sestro. Po
dogovoru je možna tudi izposoja igrač in knjig za
otroke, ki zaradi narave bolezni ne morejo ali ne
smejo zapustiti bolniške sobe. Na oddelku se
izvaja program osnovne šole, osnovne šole s
prilagojenim učnim programom ter program
terapevtskih in prostoročnih dejavnosti. Učno
delo v bolnišnici je prilagojeno sposobnostim in
potrebam bolnega otroka.
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Oddelek za pediatrijo

INFORMACIJE ZA STARŠE

VAŠE MNENJE
… o našem delu je dobrodošlo in ga lahko
posredujete zdravstvenemu osebju ali oddate v
za to namenjene nabiralnike. Tako bomo lahko z
vašo pomočjo naše delo še izboljšali.

KOLEKTIV
ODDELKA ZA PEDIATRIJO
Oddelek za pediatrijo:

tel. 05 6606 133

Oddelek otroške kirurgije:

tel. 05 6606 117

SPOŠTOVANI STARŠI!
Vaš otrok je sprejet na Oddelek za pediatrijo in
otroško kirurgijo Splošne bolnišnice Izola. Vsi
zaposleni se bomo trudili, da se bo pri nas čim
bolje počutil, predvsem pa, da bo čim hitreje
ozdravel.
Od staršev in spremljevalcev pričakujemo, da
bodo bolnemu otroku v oporo.

7.00 – 8.00
8.00 – 8.30
8.00 – 11.30
10.00 – 10.30
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
14.00 – 14.30
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
18.00 – 18.30
20.00 – 7.00

BOLNIŠNIČNI DAN

PREHRANA V BOLNIŠNICI

jutranja nega
zajtrk
vizita, preiskave
dopoldanska malica
kosilo
popoldanski počitek
popoldanska malica
obiski
popoldanska vizita
večerja
nočni počitek

Otrok prejema v bolnišnici pet obrokov glede
na njegovo starost in potrebe, tako da dodatne
hrane praviloma ne potrebuje. V kolikor nima
predpisane posebne diete, mu lahko prinesete
manjše količine sadja ali sadnega soka in
vodo. Prosimo, da se o tem posvetujete z
oddelčno medicinsko sestro.
POČITEK
Čas po 19. uri je namenjen počitku otrok.
Vljudno vas prosimo, da v tem času ne
odhajate z oddelka oziroma se ne izmenjujete
s partnerjem, ki bo ponoči ob otroku, saj boste
tako pripomogli k zagotavljanju miru na
oddelku.

BIVANJE OB OTROKU
Bolan otrok potrebuje ob sebi enega od staršev.
Po veljavni zakonodaji lahko brezplačno bivanje
ob otroku v bolnišnici omogočimo enemu od
staršev otroka, do vključno 5 leta starosti. V
ostalih primerih je lahko sprejet eden od staršev
kot samoplačnik, v kolikor nam prostorske
razmere to dovoljujejo. Ob sprejemu se
pozanimajte o ceni storitev in načinu plačila.
Starši spremljevalci ste ob bivanju z otrokom na
oddelku upravičeni do počivalnika in treh dnevnih
obrokov. V času bivanja ob otroku v
zdravstvenem zavodu, starši spremljevalci niste
upravičeni do bolniške odsotnosti z dela.
Da bi bilo sobivanje bolnih otrok, njihovih
staršev/spremljevalcev in zaposlenih čim bolj
prijetno vas prosimo, da upoštevate hišni red in
navodila zdravstvenega osebja. Mobilni telefon
uporabljate diskretno in le za kratek čas. Dolgi,
glasni pogovori v bolniški sobi so neobzirni ter
moteči za paciente in druge starše.

OBISKI
Čas obiskov je prilagojen potrebam in čustvovanju
mlajših otrok. Pri otroku naj bo praviloma le
eden od staršev ali najožjih svojcev, med 9. in
19. uro. Za predšolske otroke so obiski staršev po
dogovoru lahko tudi daljši. V času obiskov naj se
obiskovalci posvetijo samo pacientu, ki so ga prišli
obiskati in naj upoštevajo njegovo zdravstveno
stanje ter počutje. Od obiskovalcev pričakujemo
obzirnost do drugih pacientov v sobi in ravnanje, s
katerim ne bodo motili ostalih bolnih otrok.
Drugi obiskovalci lahko otroka obiščejo med
15. in 16. uro. Zaradi možnosti prenosa okužb
odsvetujemo, da na obiske prihajajo predšolski
otroci.
Vljudno vas prosimo, da med obiski ne
posedate po posteljah ter da skrbite za red in
higieno v sobi.

OSEBNE STVARI IN GARDEROBA MED
BIVANJEM V BOLNIŠNICI
Ob prihodu na zdravljenje naj imajo otroci s
seboj pribor za osebno higieno, copate,
njihovo najljubšo igračo, knjige in podobno.
Mlajšim otrokom prinesite stekleničko in dudo,
če jo uporabljajo. V kolikor otrok želi, je lahko v
bolnišnici oblečen v svojo pižamo ali trenirko.
Oblačila in ostale stvari odnesite domov, saj na
oddelku shranjevanje ni možno. Starši, ki
bivate z otrokom v bolnišnici, svoje stvari
hranite v oddelčni garderobi.

