DĚTSKÁ ODBORNÁ LÉČEBNA CH.G.MASARYKOVÉ
POBOČNÝ SPOLEK ČČK
BUKOVANY – ZÁMEK Č.1, 262 72 BŘEZNICE
DOMÁCÍ ŘÁD PRO RODIČOVSKÝ DOPROVOD V DOL BUKOVANY
Vážení rodiče, nástupem na léčebný pobyt jste se zapojili do všech činností Dětské
odborné léčebny v Bukovanech. Pro hladký a účinný průběh léčebného pobytu Vašich
dětí Vás žádáme o důsledné respektování následujících pravidel:
1. Rodičovský doprovod je povinen dodržovat léčebný a denní režim včetně časového
harmonogramu naordinovaného lékařem DOL (výplach nosohltanu, inhalace,
rehabilitace). Důležitou součástí léčebného režimu je maximální pobyt na čerstvém
vzduchu. Doporučené doba je 5 hodin denně.
2. Rodič po celou dobu pobytu nese za děti plnou zodpovědnost (mimo léčebné
procedury). Personál léčebny poskytuje odborné služby dle rozpisu.
3. Pravidelné lékařské vizity jsou 2x - 3x týdně dle rozpisu – účast je povinná. V případě
akutního onemocnění dítěte denně od 8.00 do 15.00 hod. se hlaste v ordinaci. V čase od
15.00 do 8.00 hod. ráno a v sobotu a neděli se hlaste u sestry, která má službu
u nemocných dětí (expektace – I.patro), ta rozhodne o dalším postupu. V případě, že dítě
akutně onemocní, bude izolováno na pokoji nemocných dětí v I. patře. Matkám budou
umožněny návštěvy. Hrubé porušení domácího řádu bude projednáno s vysílající
zdravotní pojišťovnou, která může požadovat plnou úhradu pobytu pacienta
i doprovodu.
4. Rodičovský doprovod si ručí za své věci a věci dětí. Cenné věci lze uložit v trezoru
kanceláře léčebny.
5. Rodičovský doprovod pacientů zodpovídá za úhradu škod způsobených na zařízení a
věcech léčebny.
6. Vchody do areálu léčebny, hlavní budovy a na pavilon pro maminky s dětmi musí být
trvale uzamčeny. Při odchodu prosím zamykejte své pokoje a zavírejte okna. Vnitřní
tel. linkou si můžete přes č. 126 zavolat do lékařské ordinace.
7. Paušál pro praní při ubytování na pavilonu maminek s dětmi je stanoven takto:

používání 4 týdny - 200,-Kč
používání 6 týdnů - 300,-Kč
používání 8 týdnů - 400,-Kč
Při ubytování v hlavní budově léčebny (zámku) je poplatek stanoven takto:
1 prací cyklus - poplatek 20 Kč (prášek na praní vlastní).
8. Na klíče od pokojů a vstupní čipy do areálu vybíráme vratnou zálohu 500,- Kč.
9. Návštěvy jsou každou sobotu od 8.00 hod. maximálně do 17.00 hod. po této návštěvní
době se nesmí nikdo cizí zdržovat v areálu léčebny, též není povoleno přespávání
v léčebně rodinným příslušníkům a jiným návštěvám bez písemného souhlasu ředitele
léčebny. Návštěvy mimo návštěvní den povoluje lékař. Návštěvy na oddělení nejsou
povoleny, při nepříznivém počasí je k dispozici jídelna v hlavní budově (v sobotu).

10. Nejezděte s dětmi do města, využívejte krásného prostředí a vhodného klimatu
v Povltaví.
11. Opuštění léčebny na noc je povoleno jen ve velmi závažných případech po domluvě
s lékařem. Opuštění léčebny přes den je nutné nahlásit hlavní sestře případně vedoucí
strav. provozu.
12. Léky musí být uloženy mimo dosah dětí – nebezpečí otravy.
13. Stravování je zajištěno v jídelně v hlavní budově. Dodržujte termíny vydávání jídel. Pro
rodiče i děti platí zákaz vstupu do prostor kuchyně. Zákaz pobytu rodičů a dětí v hlavní
budově mimo vizit, procedur a jídla – platí v případě, že zde nejsou ubytováni.
14. Ve všech prostorách udržujte čistotu a pořádek, bez přezutí je vstup do léčebny
zakázán. Uklízejte hračky po svých dětech, dbejte na to, aby děti tyto hračky
nepoškozovaly. Za poškození majetku léčebny a následnou úhradu zodpovídají rodiče
dítěte.
15. Zákaz kouření a požívání alkoholu platí v celém areálu léčebny.
16. Úklid společných prostor se provádí denně od 9.30 hod. Rodičovský doprovod
zodpovídá za úklid přiděleného pokoje v rozsahu – úklid prachu a vytření místnosti.
Úklidové prostředky jsou uloženy na čistící místnosti za jejich doplňování zodpovídá
– pracovnice léčebny. Výměna ložního prádla ve stejnou dobu podle potřeby, min. 1x
za 2 týdny, praní osobního prádla je zajištěno přímo v pavilonu, v případě po dohodě
v ústavní prádelně.
17. Nabízíme možnost využití společenských akcí pro děti, pořádaných léčebnou.
18. K pobytu venku využívejte zahradu, pískoviště, hřiště a blízké okolí léčebny.
19. Připomínky, náměty a stížnosti projednávejte s následujícími pracovníky léčebny:
a) organizační stížnosti (ubytování, denní režim, zajištění léčeb. procedur..)
- hlavní sestra
b) zdravotní stav
- primář DOL, lékař DOL
c) provozní věci, stravování (teplo v budově, opravy)
- hlavní sestra DOL
Vnitřní telefonní čísla:
132
– hl. sestra – Macounová Anna DiS.
126,128 – primář, lékař – MUDr. Krejza, MUDr. Láznička
122
– správce DOL
123
– expektační pokoj (stálá služba) 1. patro

Vedení s kolektivem zaměstnanců léčebny Vám přeje
příjemný pobyt

