OBISKI

Najbrž ni dogodka, ki bi ga otrok ali mladostnik v bolnišnici tako težko pričakoval, kot je
obisk najdražjih. Zavedati se moramo, da preveč obiskovalcev hkrati bolnega otroka ali mladostnika utruja in ne
prispeva k njegovemu boljšemu počutju. Za čim hitrejše okrevanje potrebuje vsak bolnik dovolj počitka in miru.
Pri otroku je v času hospitalizacije lahko prisoten eden od staršev 24 ur (spremljevalec otroka), medtem ko
oseba, ki pride na obisk (obiskovalec) upošteva navodila za obiskovalce.
Nekaj navodil za obiskovalce in spremljevalce:
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•

•
•
•
•

•
•
•

Obiski so vsak dan med 11.00 in 19.00 uro.
Priporočljiv je dnevni počitek, ki pripomore k hitrejšemu okrevanju in ga priporočamo med 13.00 in 15.00
uro oz. vselej, ko ga otrok potrebuje. Med tem časom poskrbite, da se obiskovalci umaknejo iz bolniške
sobe, da vašemu otroku in sobolniku zagotovite mir in nemoten počitek.
Priporočljiva sta največ dve osebi hkrati. To pomeni, da sta ob otroku spremljevalec in obiskovalec ali
dva obiskovalca.
Zaradi nevarnosti prenašanja okužb ne priporočamo, da pridejo na obisk otroci mlajši od 15. let in bolni
obiskovalci. V primeru, če pridejo na obisk sorojenci, naj bo to le za kratek čas in vedno po predhodnem
dogovoru z zdravnikom in medicinsko sestro.
Pred vstopom na oddelek si vedno razkužite roke. Če je možno, odložite tudi dežnike, plašče in ostale
nepotrebne predmete.
Hrano in pijačo, ki jo imate s seboj, lahko ponudite bolnemu otroku oz. mladostniku le ob predhodnem
posvetu s sobno medicinsko sestro (dietna prehrana).
Zaradi nevarnosti prenašanja okužb poskrbimo, da si otroci ne izmenjujejo igrač, dud, stekleničk…
Starši, ki ste sprejeti za sobivanje ob otroku, ste ob otroku ves čas. V tem času ste upravičeni do treh
obrokov. Z otrokom lahko sobiva popolnoma zdrava oseba brez znakov okužbe. Če ste bolni, s tem
ogrožate svojega otroka in ostale bolnike na oddelku.
Starši, ki ste ves čas ob otroku, se za sobivanje lahko zamenjate, vendar v času obiskov in najkasneje
do 21. ure, ko nastopi nočni počitek.
Prosimo, da upoštevate tudi interna navodila, ki jih lahko imajo posamezni oddelki glede na specifiko
bolezni in postopke dela.
Navodila se lahko spremenijo tudi v primeru epidemij, zaradi postopka dela in drugih nepredvidljivih
situacij.

Vse dodatne informacije glede obiskov dobite na oddelku, kjer se vaš otrok zdravi.

