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 Hospitalizowane dziecko jest całkowicie zaleŜne od personelu medycznego. Małe dziecko 

znajduje się w trudnej sytuacji, nie rozumie tego, co się z nim dzieje, odczuwa ból i przykre 

doznania oraz brak mu bliskiej, stabilnej więzi z rodzicami i ochrony emocjonalnej z ich strony. 

Choroba i hospitalizacja dziecka są takŜe trudne dla jego rodziców. Rodzice małych pacjentów 

przeŜywają silnie negatywne emocje, tracą poczucie łączącej ich więzi z dzieckiem oraz tracą część 

rodzicielskiej kompetencji. Przy przyjęciu dziecka na oddział naleŜy wyjaśnić rodzicom cel i 

metody leczenia oraz w miarę moŜliwości pokazać, jak to leczenie będzie wyglądało na przykładzie 

innych dzieci. 

 

Przy przyj ęciu pielęgniarka: 

− zakłada dokumentację pielęgniarską 

− przeprowadza wywiad 

− informuje o konsultacjach i wykonywanych zabiegach 

− zakłada opaskę identyfikacyjną 

− informuje o moŜliwości pozostawienia za pokwitowaniem rzeczy wartościowych w 

depozycie prowadzonym przez oddział 

− informuje o przygotowaniu do zabiegu operacyjnego wg obowiązującego standardu 

− informuje o prawach pacjenta 

− zapoznaje z regulaminem szpitala oraz z topografią oddziału 

− edukuje na temat zapobiegania upadkom podczas pobytu na oddziału oraz na temat 

higienicznego mycia rak w celu zminimalizowania chorób przenoszonych przez ręce 

− informuje o znajdującej się kuchni oddziałowej i moŜliwości jej  korzystania  

 

Pobyt w szpitalu - wskazówki dla pacjentów/rodziców : 

− moŜliwość ciągłej obecności rodzica przy dziecku w czasie hospitalizacji 

− moŜliwość obecności rodzica przy wykonywaniu zabiegów i badań ( pobieranie krwi, 

zakładanie wenflonu, podłączenie kroplówek, czy tez badanie EKG, RTG lub USG) 

− moŜliwość korzystania z kącika zabaw dla dzieci młodszych oraz z biblioteczki oddziałowej 

− moŜliwość wyjścia do parku, sklepiku na terenie szpitala (i odnotowanie w zeszycie 

oddziałowym – po uprzednim wyjściu) 

− moŜliwość skorzystania z „Telefonu do mamy” znajdującego się na oddziale 

− moŜliwość skorzystania ze spotkania z osobą duchowną 

 

 



Drodzy rodzice: 

− pamiętajcie, Ŝe wszystko co robi i o co prosi personel medyczny ma na celu dobro dziecka i 

jego szybszy powrót do zdrowia 

− pamiętajcie, Ŝe nie wolno samodzielnie włączać urządzeń medycznych, podkręcać 

kroplówek itp.  

− dbajcie o porządek w sali  małego pacjenta, przyniesione przez Was rzeczy nie mogą 

przeszkadzać personelowi w wykonywaniu czynności medycznych 

− ograniczcie do minimum ilość osób odwiedzających. 

 

 

 Pielęgniarka odgrywa istotną rolę w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej. Z chwilą przyjęcia 

na oddział obejmuje opieką nie tylko dziecko ale równieŜ rodziców lub opiekunów prowadząc 

edukację na temat choroby, wyjaśnia istotę, tłumaczy na czym polega pielęgnacja i zachęca do 

współpracy. Dokładny wywiad i wnikliwa obserwacja pomogą w zaplanowaniu działań 

pielęgniarskich pamiętając, Ŝe kaŜdy pacjent objęty jest indywidualną opieką pielęgniarską. 

Spędzając więcej czasu z dzieckiem i ich rodzicami wywiązuje się więź emocjonalna. Pielęgniarka 

wykonuje wiele czynności związanych z leczeniem i pielęgnowaniem pacjenta. KaŜde podjęte 

działanie pomoŜe w zaspokojeniu potrzeb małego dziecka oraz nauczy rodziców lub opiekunów 

opieki. 


