
DOMÁCÍ ŘÁD 

Dětský rehabilitační stacionář 
 
Vítáme Vás na našem oddělení.  
 
Dětský rehabilitační stacionář je detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava.  
Je léčebně – diagnostickým zařízením pro maximálně 40 dětí umístěných v denním pobytu ve 
věku do 7 let a pacientům, kteří jsou zařazeni do ambulantní péče. 
Posláním kvalifikovaných lékařů, sester a ostatních členů zdravotnického týmu je pomoci 
dětským i dospělým pacientům k navrácení a upevnění zdraví. K této snaze můžete přispět 
pozitivním přístupem k léčbě, vstřícnou komunikací s personálem a dodržováním domácího řádu, 
který je závazný pro všechny naše pacienty. 
 
Organizace denního pobytu dětí v našem zařízení 
 

Příjem dětí na oddělení 
 

Děti jsou přijímány na oddělení na základě indikace lékaře až do naplnění kapacity zařízení. 
Všechny děti mají dva měsíce pro adaptaci, po které se zhodnotí zda je dítě schopné pobyt 
akceptovat. Je –li dítě dlouhodobě nepřítomné nebo má velmi časté absence, zváží lékař další 
zařazení v denním pobytu a dítě může být převedeno do ambulantní péče. 
 

Indikace k přijetí: 
- centrální tonusová porucha 
- DMO 
- progresivní svalová dystrofie, atrofie 
- stavy po zánětech pohybového ústrojí 
- poúrazové stavy s poruchou hybnosti 
- vrozené vývojové poruchy pohybového aparátu, vrozené vývojové vady jiných systémů, 

které vedou k poruchám hybnosti 
- chronická respirační onemocnění, vyžadující rehabilitační pobyt ( max. 8 – 12 týdnů) 
- kombinované vady 

 
Provoz stacionáře 
 

Provozní doba stacionáře je od 6:00 – 15:30 hod. 
Příjem dětí je ve dvou časových termínech: od 6:00 – 7:30 hod. a od 8:00 – 8:10 hod.  
Propouštění dětí do domácí péče je od 12:00 hod. - 15,30 hod. 
 
Příjem i převzetí dětí po skončení programu je vždy na základě vzájemné dohody rodiče  
a personálu z důvodu individuálních potřeb dítěte. Při přijetí nesmí dítě jevit známky jiné nemoci, 
než pro jakou je indikován jeho pobyt v zařízení. V případě, že dítě během dne onemocní, má 
lékař právo (v jeho nepřítomnosti vrchní sestra) dítě z denního pobytu vyloučit. 
 

Děti jsou rozděleny do 3 oddělení. Při přijetí stanoví lékař stacionáře individuální léčebný 
program, který doplňuje podle doporučení ostatních odborníků. Cílem rehabilitační péče je 
dosažení optimálního funkčního zapojení pohybového ústrojí a zabránění funkčnímu zhoršení. 
Nedílnou součástí rehabilitačního programu je rozvíjení neuropsychického vývoje dítěte, rozvíjení 
sociální adaptace, aby se sítě v patřičné době dokázalo zařadit do širší společnosti. 

 

Po celý den jsou děti zaměstnávány individuálním programem stanoveným s ohledem na jejich 
pohybové i duševní schopnosti. Na individuální péči se podílejí: lékař, klinický logoped, klinický 
psycholog, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, všeobecné sestry, ošetřovatelsky, sanitář, speciální 
pedagogové.  
 



Tato péče zahrnuje mimo odborných terapií ( rehabilitace, logopedie, psychologické vedení…)  
i běžné denní činnosti, jako je pomoc při osobní hygieně, svlékání, oblékání, podávání stravy  
a tekutin, pobyt venku, multisenzorická stimulace, polohování, apod.  
 

Všechny činnosti jsou prováděny se souhlasem rodičů a za přísných bezpečnostních opatření.  
S náplní terapeutických programů jsou rodiče pravidelně seznamováni.  
Během dne je pamatováno na přiměřený odpočinek dítěte.  
Současně s výchovou dítěte věnují pracovníci stacionáře pozornost edukaci rodičů, kteří jsou 
vedeni k pravidelnému cvičení s dítětem doma dle pokynů odborné pracovnice a mají pomoci 
dítěti vytvořit si správné citové a sociální vztahy v rodině, které jsou podkladem k širší socializaci 
dítěte. 

Organizační  pokyny pro rodiče dětí v denním pobytu 
Povinnosti rodičů : 
      - hlásit předem plánované absence dítěte – vyšetření, dovolená, lázeňské pobyty, apod. 

- akutní nepřítomnost dítěte  (nemoc, úraz. apod.) nahlásit v daný den do 8:00 hod.  
na příslušné oddělení  

- dodržovat předem dohodnutý časový režim příchodu a odchodu z denního pobytu, 
případné změny hlásit s časovým předstihem 

- individuálně domlouvat změny v denním režimu dítěte  
- nahlásit přesné dávkování zavedené medikamentózní terapie a případné změny léčby 

a dietních opatřeních, vždy doložit kopiemi dokumentace, lékařských předpisů apod. 
- sledovat nástěnky s informacemi v příjmové části oddělení 
- spolupracovat se zdravotnickým personálem při provádění stanovených úkonů domácí    

péče a rehabilitace 
 

Stravování 
 

Dětem se podává snídaně, ovocná svačina, oběd a odpolední svačina. Strava je připravována 
pro batolata dle diety č.12, pro předškolní věk dle diety č.13. Diety jsou stanoveny dietními 
normami, které jsou v platnosti  Městské nemocnici Ostrava. Děti mohou dle svého zdravotního 
stavu dostávat i speciální dietu. Strava je připravována ve vlastní kuchyni stacionáře. 
 
Hygiena provozu 
 

Pro hygienu stacionáře jsou závazné předpisy – „Provozní režim Dětského rehabilitačního 
stacionáře Městské nemocnice Ostrava“, který je schválen Krajskou hygienickou stanicí 
Moravskoslezského kraje se sídlem Na Bělidle 7, 702 00  Ostrava 1.  
Oblečení a hygienické potřeby dětí zajišťují rodiče. 
 
Zdravotní dokumentace 
 

O zdravotním stavu dítěte je ve stacionáři veden záznam za jehož úplnost odpovídá lékař. 
Nedílnou součástí záznamu jsou informace o předchorobí dítěte a o sociálním zázemí dítěte.  
Při příjmu provede lékař vyšetření dítěte včetně kineziologického rozboru, indikuje terapie, které 
mají být u dítěte aplikovány. Dosažené výsledky lékař hodnotí zpravidla co 3 – 6 měsíců. Další 
odborníci( např. psycholog, ergoterapeut) rovněž provedou vstupní vyšetření, se kterými jsou 
seznámeni pak na konferencích rodiče a další terapeuti, kteří se Vašemu dítěti věnují.  
Hodnotí se nejen výsledky, ale i použité metody. Všeobecné sestry vedou záznam  
o psychomotorickém vývoji dítěte a v případě potřeby i záznam o bukofaciální reedukaci. 
 
Propouštění dětí 
 

Děti jsou z denního pobytu propuštěny: 
- po stabilizaci zdravotního stavu natolik, že dítě může být zařazeno do běžného 

kolektivního zařízení nebo předáno do domácí  péče rodičů a rehabilitace probíhá 
ambulantní formou 

- po dosažení školního věku 
 



- jestliže rodiče soustavně hrubě porušují řád stacionáře 
- jestliže lékař dospěje ke zjištění, že další pobyt již nepřinese zlepšení zdravotního stavu 

dítěte 
- při neschopnosti dítěte zvládnout svůj individuální program  
- jestliže rodič svévolně vyřadí dítě z denního pobytu a zvolí jinou formu léčebné péče 
- jestliže rodiče sami požádají o  ukončení denního pobytu ve stacionáři 

  
Postup při nevyzvednutí dítěte z našeho zařízení 
 

V případě, že si rodiče  nevyzvednou do konce pracovní doby z různých příčin své dítě, tzn. po 
15:30 hod. budou zaměstnanci postupovat takto: 

- nejprve kontaktovat rodiče a uvedené osoby, oprávněné k převzetí dítěte 
- počkají nejdéle do 16:30 hod s dítětem ve stacionáři 
- zajistí převoz dítěte sanitním vozem: tel: 596 612 111, 596 192 366 
- kontaktují Dětský domov – inspekční pokoj lékařů a nahlásí příjezd s dítětem  
- dítě převezou do dětského domova, předají lékaři informace o bydlišti, datu narození  
- zadokumentují událost do chorobopisu dítěte a deníku skupiny  
- naše zařízení bude vyžadovat úhradu všech nákladů spojených s realizací takového 

postupu, včetně úhrady osobních nákladů zaměstnanců (práce přesčas, doprava) 
 
Ambulantní provoz našeho zařízení  

 

Tato forma péče je poskytována v brzkých ranních hodinách a dále v odpoledních hodinách do 
konce pracovní doby všem dětem i dospělým pacientům, jejichž zdravotní stav si žádá naši péči. 

 
Příjem pacienta a léčba: 
              

1. Při přijetí se prokažte průkazkou zdravotní pojišťovny a platným občanským průkazem, 
poukazem na vyšetření od obvodního lékaře, neurologa, ortopeda.  

 

2.  Upozorněte na veškeré změny, které se týkají Vašeho jména, příjmení a adresy bydliště. 

 

3. Příbuzní mohou být o Vašem zdravotním stavu informováni jen s Vaším souhlasem. 
Jména oprávněných osob, případně kontakty,uveďte při přijetí. 

 

4.  Při přijetí Vás lékař seznámí s plánem terapie a o  rehabilitačních postupech. Máte- li 
dotazy nebo připomínky k léčebnému postupu, obraťte se s důvěrou na  ošetřujícího 
lékaře. Při kontrolních vyšetření  Vás lékař poučí o rehabilitačním režimu, který bude 
nutné dodržovat doma. 

 
 

5. Prosíme, abyste udržovali pořádek na oddělení i v rámci celého areálu stacionáře. 
 
Ordinační hodiny 

 
Lékař:  pondělí až pátek  7:00 – 15:30 hodin  

              
Fyzioterapeuti: denně        6:30 -  16:30 hodin 

   
           

Vedení  
Kontakty 
telefonní Kontakty e-mailové 

primář 
MUDr.Jana Robenková 596965644 jana.robenkova@mnof.cz 

vrchní sestra  
Mgr.Darja Waczyńska 596965643 darja.waczynska@mnof.cz 

pověřená zástupkyně  primáře 
MUDr.Jana Švandová 595691085 jana.svandova@mnof.cz 

 
 
 
 
                      

                                V celém areálu stacionáře je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů  



a jiných omamných látek !!! 
 
 

                    
Věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se v rámci svých možností na své 
léčbě.Budeme rádi, když nám sdělíte, s čím jste byli na našem oddělení spokojeni, co se Vám 
líbilo a co Vám nevyhovovalo. Vaše podněty jsou důležité pro další zlepšování kvality 
poskytovaných služeb v naší nemocnici. Své připomínky máte možnost zapsat do anketního 
lístku, který Vám na požádání přinese sestra. Vyplněné anketní lístky můžete vhodit do schránky 
umístěné v čekárně ambulance. Své připomínky máte možnost projednat neprodleně 
s manažerem kvality MNO (tel. +420 596 194 375). 
           
 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Jana Ročenková 
      primář  

           Dětského rehabilitačního stacionáře 
 

 

V Ostravě 1.5. 2010 


