
 

Informacje dla Rodziców 

 

 

Pragniemy, by Państwo mogli aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia Waszego Dziecka. Niemniej zapewnienie 

mu Waszej stałej obecności i opieki podczas hospitalizacji wymaga zachowania określonych zasad współpracy. 

Dzięki naszym wspólnym wysiłkom samopoczucie Waszego Dziecka w trakcie pobytu w Klinice będzie lepsze, a 

sam proces leczenia odbędzie się bez większych zakłóceń. 
 

Z uwagi na podwyższone wymogi sanitarno – epidemiologiczne obowiązujące w Klinice Nefrologii i 

Transplantacji Nerek IPCZD, wynikające ze specyfiki stosowanego leczenia immunosupresyjnego (obniżającego 

odporność) oraz przyłóżkowej dializoterapii, rodzice lub opiekunowie Dzieci zobowiązani są do przestrzegania 

niżej wymienionych zasad. 
 

Każde Dziecko przebywające w oddziale ma prawo do stałej opieki jednego z rodziców (opiekunów). 
 

Ze względów lokalowych i epidemiologicznych przy dziecku nie powinien przebywać w jednym czasie więcej niż 

jeden opiekun. 

Osoby pozostające na noc w Klinice nie mogą spać w jednym łóżku z Dzieckiem ani na materacach i łóżkach 

polowych. 
 

Ze względów epidemiologicznych i estetycznych prosimy rodziców i opiekunów o przestrzeganie zasad higieny 

osobistej. 
 

Rodzice/opiekunowie mogą przechowywać małe ilości żywności w lodówce w kuchence rodziców. Posiłki można 

spożywać wyłącznie w kuchence przeznaczonej dla rodziców. 



 

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać w pomieszczeniach Kliniki urządzeń elektrycznych (czajniki, 

grzałki, żelazka itp.) 
 

Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w innych salach chorych oraz ograniczenie ilości rzeczy 

osobistych rodziców i Dzieci (przy dłuższym pobycie można korzystać z magazynu szpitalnego). 
 

Obecność infekcji u osoby pragnącej odwiedzić Dziecko w szpitalu (katar, grypa, biegunka, zakażenia skórne itp.) 

stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do odwiedzin, stwarzają one bowiem zagrożenie epidemiologiczne dla 

wszystkich Dzieci w Klinice. 
 

Rodzice/opiekunowie Dzieci, we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki, zobowiązani są do zakładania 

maseczek jednorazowego użytku oraz (w razie potrzeby) jednorazowych fartuchów ochronnych. 
 

Na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 
 

Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne – opuszczenie przez hospitalizowane Dziecko (pod opieką 

rodziców) terenu szpitala możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego - 

formalnego wypisu w systemie rejestracji Izby Przyjęć. 
 

Wszelkie nieformalne prośby o „wypuszczenie na kilkugodzinną przepustkę lub spacer” poza teren szpitala nie 

mogą być (z powodu odpowiedzialności prawnej) uwzględniane. 
 

Pragniemy zaznaczyć, że jesteście Państwo ważną, integralną częścią zespołu leczącego Wasze Dziecko. Wszyscy 

funkcjonujemy w trudnych warunkach, dlatego też wspólnie starajmy się tworzyć pogodny i sprzyjający leczeniu 

Dzieci klimat w Klinice. 



 

 

 

Jak przygotować się do pobytu na Oddziale? Co ze sobą zabrać? 
 

 Książeczkę Zdrowia Dziecka i Karty Wypisowe z innych hospitalizacji. 

  Prosimy zabrać ze sobą przybory toaletowe, ręcznik, piżamę (również na zmianę), pieluchy - jeżeli dziecko 

używa, 

 Leki specjalistyczne - jeżeli dziecko przyjmuje na stałe, 

 Sztućce, talerzyk i kubek 

 Termos lub kubek termiczny do przechowywania ciepłych napojów 

 Oddział zapewnia rozkładane fotele do spania dla rodziców/opiekunów dziecka, 

 Uwaga: każdy rodzic powinien we własnym zakresie zabezpieczyć się w poduszkę, śpiwór lub koc,  

 W oddziale znajduje się pomieszczenie dla rodziców i opiekunów (kuchnia) gdzie można przygotować sobie 

posiłek. 

 Pomieszczenie jest wyposażone w czajnik, lodówkę i kuchenkę mikrofalową. 

 Rodzice/opiekunowie mogą korzystać ze schowka na bagaż. Trzymanie walizek, toreb itp. pod łóżkami 

chorych jest zabronione. 

 Rodzice/opiekunowie pacjentów hospitalizowanych w oddziale, oprócz dedykowanych dla nich pomieszczeń 

sanitarnych, mogą korzystać z węzła sanitarnego zlokalizowanego w obrębie sali chorych, na której 

przebywa ich dziecko/ podopieczny. 

 Na terenie IPCZD znajduje się stołówka (obiady, przekąski, ciasto) oraz sklepy (kosmetyki, art. spożywcze). 
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