Detská fakultná nemocnica Košice

Čo by ste mali vedieť pred plánovanou hospitalizáciou Vášho dieťaťa?

Vážení rodičia,
odborný lekár po vyšetrení odporučil plánovanú hospitalizáciu (prijatie na lôžkové oddelenie) Vášho
dieťaťa. Aby celý proces od naplánovania hospitalizácie na konkrétny dátum až po prijatie Vášho dieťaťa
do DFN prebehol bez komplikácií, je potrebné, aby ste mali nižšie uvedené informácie.
1. Deti na plánované hospitalizácie odporúčajú odborní lekári za účelom diagnostickým a/alebo
terapeutickým. Zväčša teda ide o doplnenie potrebných vyšetrení, ktoré nie je možné vykonať
ambulantne, vykonanie kontrolných vyšetrení, vykonanie liečebných postupov, ktoré vyžadujú
pobyt dieťaťa v nemocnici, nastavenie na liečbu a pod.
2. Odborný lekár Vám pri objednávaní oznámi termín plánovanej hospitalizácie Vášho dieťaťa.
Tento termín je však len predbežný a je preto potrebné, aby ste si možnosť prijatia Vášho dieťaťa
na hospitalizáciu overili telefonicky. Dôvody, prečo nie je možné stanoviť už v čase objednávania
definitívny termín súvisia so schvaľovaním hospitalizácie niektorými zdravotnými poisťovňami,
ako aj s kapacitnými možnosťami oddelení / kliník DFN.
3. 3-5 dní pred predbežne stanoveným termínom hospitalizácie je potrebné, aby ste si možnosť
prijatia Vášho dieťaťa v plánovanom termíne telefonicky overili na Centrálnom príjme DFN –
telefónne číslo 055 235 4529. Ak v predbežne plánovanom termíne nebude možné Vaše dieťa
prijať na hospitalizáciu, lekár CP DFN Vás bude informovať o ďalšom postupe.
4. Pri prijatí dieťaťa na plánovanú hospitalizáciu je nevyhnutné, aby dieťa prišlo na Centrálny príjem
DFN v doprovode minimálne jedného z rodičov, resp. zákonných zástupcov.
5. V prípade, ak sa počas čakacej doby na hospitalizáciu zdravotný stav Vášho dieťaťa náhle zhorší,
podľa závažnosti zhoršenia sa hláste počas ambulantných hodín v príslušnej odbornej
ambulancii, alebo neodkladne priamo na Centrálnom príjme DFN.
6. V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť Vaše dieťa v plánovanom termíne dostaviť
na hospitalizáciu, prosíme Vás, aby ste o tejto skutočnosti neodkladne informovali CP DFN na
telefónnom čísle 055 235 4529. Umožníte nám tým na daný termín objednať iné dieťa, ktoré
našu zdravotnú starostlivosť potrebuje.
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