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Dítě je nepřetržitě po celých 
24 hodin sledováno svou sestrou, 
lékařem (v pravidelných časových 
intervalech) i speciální lékařskou 
technikou. 
Protože pro většinu rodičů 
je nemocniční prostředí velkou 
neznámou a na první pohled 
vzbuzuje pocit úzkosti a strachu, 
je úkolem tohoto letáčku Vás s ním 
i s provozem oddělení seznámit.
Při vstupu na oddělení možná 
uvidíte své dítě obklopeno spletí 
hadiček, různých čidel, která 
nepřetržitě sledují a na obrazovce 
zobrazují činnost srdíčka, rychlost 
dýchání, tlak krve a množství 
kyslíku v krvi. Pokud má Vaše 
dítě velké dechové obtíže, může 
být napojeno tenkou trubičkou 
(intubační kanylou) zavedenou 
do krku na dýchací přístroj – 
ventilátor. Tento přístroj pomáhá 
Vašemu dítěti dýchat nebo dýchá 
za něj. 
Další z přístrojů, který u svého 
dítěte můžete vidět je inhalátor. 
Ten vytváří jemnou mlhu, 

obsahující léky a zlepšující dýchání 
a kašel.
Většina dětí na našem oddělení 
má do žíly (na ruce, eventuelně 
noze) zavedenu velmi tenkou, 
průhlednou hadičku, která jej 
nebolí, ale umožňuje mu dodávat 
tekutiny a léky! Kanylka je kryta 
obvazem, u rodičů tedy vzbuzuje 
dojem, že dítě má ruku v sádře. 
Obvaz kryje pouze kanylu a brání 
jejímu vytažení.

Jako na každém oddělení 
nemocnice i u nás můžete své 
dítě navštěvovat. Návštěvy však 
vzhledem k závažnosti stavu 
hospitalizovaných dětí mají 
svůj řád:
•	 Dítě	ihned	po	přijetí	nebo	dítě	

ve velmi vážném stavu lze 
navštívit kdykoliv, vždy však 
po dohodě s lékařem.

•	 Dítě	neklidné	a	velmi	plačtivé,	
u kterého po návštěvě rodičů 
dochází ke zhoršení celkového 
stavu, může mít návštěvy 
omezeny, ale rodiče jej mohou 

Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato na naši JIRP – jednotku intenzivní 
a resuscitační péče. Zde jsou přijímány děti, u kterých 
došlo nebo dochází k ohrožení života, děti se závažnějším 
průběhem onemocnění, po operačních výkonech. Povaha 
onemocnění vyžaduje speciální ošetřovatelskou a lékařskou 
péči, která je poskytována kolektivem erudovaných, 
speciálně vzdělaných sester a lékařů.

vidět přes okno k tomu účelu 
upravené.

•	 U	ostatních	dětí	každodenní	
návštěvy doporučujeme 
a umožňujeme, nejlépe 
v odpoledních hodinách.

Na našem oddělení pracujeme 
konceptem bazální stimulace, kdy 
vlastní věci pozitivně ovlivňují 
proces uzdravování. Bližší 
informace o využití konceptu 
bazální stimulace v ošetřovatelské 
péči o nemocné dítě získáte 
u všech sestřiček.
Prosíme proto rodiče, aby svému 
dítěti přinesli nejmilejší hračku, 
knížku, pastelky…

Především však dítě potřebuje:
•	 hygienické	potřeby,	zubní	

kartáček,	mýdlo,	sprchový	gel,	
ručník

•	 pleťové	mléko,	krém
•	 hřeben,	u	děvčátek	s	delšími	

vlasy	gumičky,	sponky
•	 toaletní	papír,	kapesníčky,	

hygienické	vložky
•	 papuče,	ponožky,	přes	den	

je možno vlastní tričko, pyžamo 
(vždy v dostatečném množství)

•	 u	nejmenších	dětí	je	možno	
donést jednorázové pleny, 
šidítko, vlastní láhev na pití, 
pokud je na ně dítě zvyklé. 
 



Na uzdravení dítěte se podílí také 
vhodná strava, kterou ordinuje 
lékař. 
Vy však můžete svému dítěti 
donést	něco	na	chuť	–	ovoce	
(nedráždivé), mléčné výrobky 
(jogurt,	termix,	ovocný	tvaroh),	
nápoje (džus, minerálky, ovocné 
šťávy).	Vše	po	předchozí	domluvě	
se sestrou. Sladkosti noste, 
prosím, v minimálním množství. 
Užívá-li	dítě	trvale	léky,	nosí	brýle,	
rovnátka, naslouchadla, prosím, 
doneste je. 
Veškeré informace o zdravotním 
stavu dítěte Vám podá ošetřující 
lékař dopoledne (nejlépe mezi 
9.00 až 11.00 hodinou) a dále 
dle svých časových možností 
do 15.00 hodin osobně, při 
opakovaných informacích 
eventuelně telefonicky na čísle 
596 192 657.

V akutních případech Vám 
informace poskytne službu 
konající lékař. Prosíme Vás, 
nevyžadujte informace 
o zdravotním stavu dítěte 
od sester.

Celý kolektiv JIRP přeje Vašemu 
dítěti brzké uzdravení a těší 
se na dobrou spolupráci s Vámi, 
rodiči.
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