ATMINTINĖ SLAUGANČIAM VAIKĄ ASMENIUI
Jūs esate Vaikų ligoninėje, kurioje vaikus gydo ir slaugo aukštos kvalifikacijos
vaikų sveikatos priežiūros specialistai – gydytojai ir slaugytojai. Jeigu Jūsų
vaikui dar nėra trejų metų, vienas iš tėvų (įtėvių ir globėjų) gali būti
paliekamas slaugai ligoninėje. Vyresnių nei 3 metų amžiaus vaikų slaugai
vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) paliekamas ligoninėje tik medicininių indikacijų
atvejais, apie tai pažymėjus ligos istorijoje. Į Vaikų intensyviosios terapijos
skyrių ligoniai guldomi be tėvų (įtėvių, globėjų).
Kad Jūsų buvimo ligoninėje neapkartintų maži nesklandumai, prašytume
susipažinti su keliolika svarbių dalykų, praversiančių slaugant vaiką ligoninėje.
1. Jeigu Jūs buvote paliktas ligoninėje slaugyti vaiko, Jums bus skirta lova,
patalynė ir užtikrintos komunalinės paslaugos.
2. Už asmeninius daiktus, laikomus skyriuje, personalas neatsako.
3. Ligoninėje slaugant ligonį Jums prireiks asmens higienos reikmenų, švarių
drabužių ir šlepečių.
4. Paguldžius vaiką į skyrių, Jus iš karto aplankys gydantis gydytojas ir
slaugytoja. Prireikus informacijos ar iškilus neaiškumams dėl vaikui paskirto
gydymo, prašom kreiptis į gydantį gydytoją, o gydytojo nedarbo valandomis,
savaitgaliais ar švenčių dienomis – į budintį gydytoją.
5. Gydantis gydytojas Jus informuos apie vaiko gydymą, paaiškins gydymo
eigą, galimus gydymo rezultatus, taip pat alternatyvius gydymo metodus ir
kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos apsisprendimui sutikti ar atsisakyti
siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
6. Jūs turite būti supažindinti su skyriaus higieniniu ir dienos režimu ir
pasirašyti ligos istorijoje, kad esate su tuo susipažinę.
7. Jei norite išvykti iš skyriaus dėl asmeninių priežasčių, prieš tai turite
suderinti savo išvykimą su gydančiu gydytoju, – vaiko priežiūrą tuo metu
užtikrins skyriaus personalas. Savaitgalį ir švenčių dienomis šiuos klausimus
sprendžia budintis gydytojas.
8. Slaugantis vaiką asmuo gauna pusryčius ir vakarienę. Jei norite užsisakyti
mokamus pietus, turėtumėte apie tai pranešti skyriaus slaugytojai.
9. Taip pat Jūs galite maitintis atsineštu maistu ar valgyti ligoninės kavinėse
(Santariškių g. 4, 0 aukštas ir Santariškių g. 7, II aukštas). Savaitgaliais dirba
kavinė, esanti Santariškių g. 7.
10. Valgyti turėtumėte tik savo palatoje arba tam skirtoje patalpoje (klauskite
slaugytojos), maistą laikyti šaldytuve, palaikyti švarą ir tvarką palatoje, laikytis
priešgaisrinės saugos taisyklių.
11. Vaiką slaugančiam asmeniui neleidžiama:

• naudotis skyriaus tarnybiniais telefonais asmeniniams pokalbiams;
• gaminti valgį ar šildyti mišinėlius palatose;
• vaikščioti į kitas skyriaus palatas;
• rūkyti ligoninės patalpose ir ligoninės teritorijoje;
• gadinti skyriaus inventoriaus, šiukšlinti, triukšmauti, vartoti alkoholinius
gėrimus, trukdyti šalia gulintiems pacientams;
• atsivežti televizorių ar videoaparatūrą;
• skyriuje gydomą ir slaugomą vaiką nešti ar vesti į lauką, neatsiklausus
gydančio gydytojo ar slaugytojo.
12. Jus su slaugomu vaiku vienu metu gali lankyti ne daugiau kaip du
lankytojai. Jei lankytojų yra daugiau nei du, jie gali keistis kas pusvalandį.
13. Lankyti pacientus leidžiama darbo dienomis nuo 17 val. iki 19 val., o
poilsio dienomis – nuo 11 val. iki 13 val. ir nuo 17 val. iki 19 val. Vaikų
intensyviosios terapijos skyriuje tėvų (įtėvių, globėjų) lankymas neribojamas ir
derinamas su skyriaus personalu.
14. Pacientai planiškai iš ligoninės išrašomi darbo dienomis nuo 12 val. iki 14
val.
15. Ligoninės administracijos darbo laikas yra nuo 7 val. iki 15 val. darbo
dienomis. Interesantus ligoninės direktorius priima kasdien nuo 13 val. iki 14
val., iš anksto užsiregistravusius priimamojo telefonu (8 5) 272 0606.
16. Siekdami pagerinti ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę, išvykstančiųjų iš ligoninės maloniai prašome užpildyti
anketą apie Jums suteiktų paslaugų kokybę ir įmesti ją į tam skirtą dėžutę
skyriuje. Savo pastebėjimais galite pasidalinti ir mūsų ligoninės interneto
svetainės www.vaikuligonine.lt „Rašykite mums“ skyrelyje.
Vaikų ligoninės darbuotojai visada stengsis, kad Jūsų vaikas kuo greičiau
pasveiktų. Prašytume ir Jūsų kantriai, supratingai prisidėti prie vaiko
slaugos.

