Pobyt rodzica w Szpitalu
Drodzy Rodzice pamiętajcie, że bardzo ważne jest stosowanie się do tych samych zasad, które
przestrzegane są w domu. To, czego nie można robić w domu, nie jest dozwolone także w Szpitalu.
Postępowanie zgodnie z ustalonym porządkiem zajęć dziecka, przyzwyczajeniami pomaga
w spokojnym przetrwaniu pobytu w szpitalu. Jeżeli dziecko śpi w ciągu dnia, nie rezygnujcie z tego
podczas pobytu w szpitalu.
W przypadku noworodka, rodzic nadal aktywnie uczestniczy w opiece nad nim.
Rodzice – zaplanujcie czas dla siebie. Pamiętaj o przerwach na kawę i posiłki.
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii zapewnia możliwość przebywania jednego rodzica wraz
z hospitalizowanym dzieckiem bez ograniczeń czasowych w każdym z oddziałów.
Chcielibyśmy, by zajmując się swoim Dzieckiem nie zapominali Państwo o potrzebach innych
małych Pacjentów i dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na oddziale.
Szczególnie ważne jest, by zapoznali się Państwo z Regulaminem Szpitala oraz przestrzegali
wskazówek personelu medycznego.
Przyjęcie do Szpitala
Po załatwieniu formalności i badaniu lekarskim w Izbie Przyjęć Pacjent zostaje skierowany
do Oddziału. Zaprowadzi tam Państwa wspólnie z dzieckiem, wyznaczona osoba z personelu Izby Przyjęć.
Na miejscu, pielęgniarka wskaże salę pobytu Pacjenta i jego łóżko oraz oprowadzi po Oddziale. Dowiecie
się Państwo gdzie jest kuchenka, łazienka dla rodziców, świetlica, pokój lekarski, itd.
Zostaniecie Państwo również zapoznani z zasadami pobytu rodziców przy dziecku obowiązującymi w
danym Oddziale, w zależności od specyfiki i prowadzonego leczenia.
Jak przygotować Dziecko do pobytu w Szpitalu
Pobyt w Szpitalu to dla dziecka nowe, nieznane doświadczenie. Obce miejsce, nieznane osoby i
nowe sytuacje.
To jak Dziecko zadomowi się w szpitalu, zależy w dużym stopniu od tego jak na hospitalizację
reagują Rodzice, bo swoje przekonania i emocje przekazują Dziecku. Pobyt w szpitalu to nie kara.

Dzieci przebywają w szpitalu tylko wtedy, gdy wykonanie badań lub leczenie nie może się odbyć w inny
sposób. Spróbujcie Państwo opanować własny niepokój i spojrzeć na pobyt w Szpitalu jak na szansę
lepszych efektów leczenia.
Poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy przyjęcie do szpitala następuje w trybie nagłym , do pobytu
w Szpitalu można się przygotować. Sposób przygotowania trzeba dostosować do wieku Dziecka,
jego możliwości umysłowych i wrażliwości, wziąć pod uwagę ewentualne wcześniejsze doświadczenia
dziecka związane z leczeniem.
Co ze sobą zabrać
przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień oraz ręcznik,
odzież: bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok lub dres, skarpetki i kapcie,
Pacjenci mają możliwość uczestniczenia w lekcjach na każdym poziomie nauczania (książki, zeszyty
szkolne, przybory do pisania i rysowania)
dokumentację medyczną- książeczkę zdrowia dziecka
Prosimy nie przynosić przedmiotów o dużej wartości - personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione
Dziecku w oddziale.
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