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NAVODILA ZA SPREJEM
tel. 01-788-74-50
fax. 01-788-74-70
mail: info@bos-sentvid.si

SPOŠTOVANI STARŠI
S sprejemom vašega otroka v Bolnišnico za otroke Šentvid
pri Stični smo zdravstveni in drugi delavci bolnišnice
prevzeli skrb za zdravje in počutje vašega otroka. Potrudili
se bomo, da bo zdravljenje, rehabilitacija in šolanje vašega
otroka potekalo uspešno. Da bi nam uspelo pa
potrebujemo vaše zaupanje in sodelovanje.
SPREJEM
Za sprejem potrebujete:
o veljavno zdravstveno napotnico otrokovega
izbranega zdravnika ali specialista ali
pooblaščenega zdravnika, ki je pred tem zdravil
otroka
o zdravstveno kartico
o izvide otrokove osnovne bolezni, dokumentacijo
zadnje hospitalizacije

KAJ SPADA V OTROKOV KOVČEK

INFORMACIJE

Ob prihodu v bolnišnico naj otrok prinese s seboj:
o predmete za osebno higieno: zobna
ščetka, zobna pasta, krema, glavnik…
o copate, ki ne drsijo za hojo po hiši
o nepremočljiva obutev za sprehode v
naravo
o oblačila za deževne dni, dežnik
o športna obutev za notranje prostore
o nogavice
o pižamo
o spodnje perilo, ki je označeno z znakom,
ki ga otrok pozna
o zgornja oblačila in trenirke
o kopalke in kopalno kapo
o vse šolske potrebščine
o najljubšo igračo (če jo ima), plišaste
igrače so prepovedane
o bidon za tekočino in manjši nahrbtnik

Informacije o splošnem otrokovem počutju lahko dobite
vsak dan med 13.00 in 14.00 uro na telefon 01 7887 456.
V kolikor želite govoriti z zdravnikom pustite sporočilo
sestri na oddelku ali pošljete vprašanje na elektronski
naslov zdravnika, ki vas bo poklical nazaj, v nujnih primerih
vas bo zdravnik takoj obvestil.

Zaradi higienskih in zdravstvenih razlogov je
prepovedana uporaba svojih brisač in posteljnega
perila. To velja tudi za otroke z alergijo.
ZDRAVILA
Ob sprejemu poročajte natančno kakšna zdravila
otrok prejema. Prosim, da zdravila, ki jih prinesete
s seboj obvezno oddate sestri v originalni embalaži
(tudi vitaminske preparate).

TELEFONSKI POGOVORI
Klici otrok mlajših od 9 let potekajo po popoldanski malici
(okvirno ob 16:15), starejših od 9 let pa po večerji (okvirno
od 19:15 do 20:00 ure) na telefonsko številko 01 7887 456.
HIGIENA PROSTOROV
Prosimo vas, da tudi vi z vašim vedenjem prispevate k
čistosti prostorov ter da otroke poučite o varovanju
opreme in pripomočkov, ki jih uporabljajo. Uničenje
inventarja zaračunamo staršem.
VREDNOSTNI PREDMETI
Vrednostnih predmetov in denarja naj otroci ne prinašajo
s seboj. V kolikor otrok potrebuje mobitel ali prenosni
računalnik (srednja šola) mora biti podpisan in oddan v
hrambo medicinski sestri na oddelku.
PARKIRANJE

ŠOLA
Šoloobvezni otroci so vključeni v izobraževalni
program.

Na dvorišču ustanove je možno parkiranje na označenih
mestih. Prosimo za prost dostop intervencijskih vozil pred
vhodom. Istočasno vas opozarjam, da po dvorišču vozite z
minimalno hitrostjo, ker se tu gibljejo otroci.

KAJENJE IN ALKOHOL
Po zakonu sta kajenje in alkohol na področju bolnice
strogo prepovedana tako za bolnike kot za vse
obiskovalce.
PRAVICE OTROK
Povzetki deklaracije Svetovne zdravstvene Organizacije:
o za otroke mora skrbeti ustrezno usposobljeno
osebje, ki je seznanjeno s
telesnimi in
čustvenimi potrebami otrok različne starosti
o otroci naj imajo v bolnišnici zagotovljeno
možnost uporabe lastnih oblačil in osebnih
predmetov
o otroci imajo možnost za igro, sprostitev in
šolanje, ki ustreza starosti in zdravstvenemu
stanju.
o hospitalizirani otroci imajo pravico imeti ob sebi
starše vselej, ko je to v interesu otroka. Starši
morajo aktivno sodelovati pri negi otroka.
Zdravstveni delavci morajo spodbujati njihovo
skrb.
PRITOŽBENI POSTOPEK
Potek pritožbenega postopka je podrobneje opisan na
oglasni deski pred ambulanto, obrazci za pritožbeni
postopek se nahajajo pri sestri na oddelku.
Vodstvo
Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični
revidirano marec 2022

