
 

 

 

 

 

     

Na otroškem oddelku je večina otrok 

nalezljivo bolna, zato obstaja velika 

verjetnost prenosa okužb. Najboljše 

preprečevanje prenosa okužb je 

zadrževanje v svoji bolniški sobi in 

skrbna higiena rok. 

 

Večnamenski prostor je namenjen 

otrokom, ki niso nalezljivo bolni. 

 

 

KIRURŠKI OTROŠKI ODDELEK 

 

Če je bil vaš otrok sprejet na Otroški 

oddelek zaradi poškodbe, operacije ali 

opazovanja, je nameščen v bolniški 

sobi z otroki, ki imajo podobno 

obolenje in so ločeni od otrok, ki 

imajo druge, tudi nalezljive bolezni. 

 
POSEBNOSTI 

 

 Otroku ne prinašajte nobene hrane 

ali pijače brez vednosti sobne 

medicinske sestre. 

 

 Otroka obiščite le, če ste zdravi. 

 

 Ob odpustu boste dobili navodila, 

kako ravnati z otrokom doma. 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIJE 

 

Informacije dobite po telefonu med 

tednom  

ob  6.45 in 14.00 uri na številki 

07 39 16 316 ali 07 39 16 313. 

 

 

DOJENJE 

 

Če potrebujete pomoč ali posvet v zvezi 

z dojenjem, lahko pokličete na 

telefonsko številko 07/ 39 16 313 ali 

316.  

Informacije lahko dobite tudi pri 

svetovalkah za dojenje  IBCLC ali pri 

laičnih svetovalkah La lecheleague 

(LLL) Slovenije (telefonske številke so 

objavljene na spletu).  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

              
 

 

   OTROŠKI ODDELEK 

 

     Informacije za starše 
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SPOŠTOVANI STARŠI! 

 

Vaš otrok je sprejet na Otroški oddelek 

v 3. nadstropje bolnišnice. 

Zavedamo se, da pomeni bolezen za 

otroka in starše hudo stisko, še 

posebno, če mora zdravljenje potekati 

v bolnišnici.  

Vsi se bomo potrudili, da se bo vaš 

otrok pri nas dobro počutil in se hitro 

zdrav  vrnil domov. 

Vas, starše, prosimo, da upoštevate 

navodila, ki bodo v pomoč vam in tudi 

nam pri našem delu. 

 

NEGA OTROKA 
 

Po sprejemu na oddelek otroka 

preoblečemo in po potrebi skopamo. 

Obleko in obutev odnesete domov. 

Otrok naj ima svoje copatke, 

nogavičke, stekleničke, predmete za 

osebno higieno (zobno ščetko, pasto, 

glevnik, vlažne robčke, lahko tudi 

svoje pleničke) in najljubšo igračo ali 

“ninico.” Igrače naj bodo pralne in 

varne. 

Lahko sodelujete pri previjanju, 

umivanju in hranjenju otroka, vendar 

se o tem vedno posvetujte s sobno 

medicinsko sestro. 

 

Za vrednostne predmete (uro, mobilni 

telefon, prenosni računalnik ipd.), ki 

jih ima otrok pri sebi, ne 

odgovarjamo. 

 

OBISKI 

 

Eden od staršev ali drug 

spremljevalec lahko spremlja otroka 

24 ur na dan. 

 

Ostali obiski so dovoljeni od 

ponedeljka do petka od 14.30 do 

17.00 ure, ob sobotah, nedeljah in 

praznikih od 13.00 do 17.00 ure. 

Praviloma naj bo pri otroku ena 

oseba. 

 

Posebej odsvetujemo, da bi prihajali 

na obisk prešolski otroci in bolni 

obiskovalci. 

 

Preden vstopite in ko zapustite sobo, 

si razkužite roke. 

Če ima otrok nalezljivo bolezen, si 

morate roke razkužiti večkrat med 

določenimi opravili. 

 

Prosimo vas, da se večino dneva 

zadržujete z otrokom v bolniški sobi. 

 

 

 

 

INFORMACIJE 

 

Starši dobijo informacije osebno pri 

lečečem zdravnike, izjemoma po 

telefonu, vsak dan po 12. uri na 

številko 07 39 16 313. 

Drugim sorodnikom informacij ne 

dajemo. 

 

VIZITA 

 

na oddelku poteka od 9. ure naprej, 

razen ob sobotah, nedeljah in 

praznikih, ko je kasneje. 

 

VARNO BIVANJE OTROKA V 

BOLNIŠNICI 

 

Za varno bivanje otroka v bolnišnici 

vas prosimo, da tudi sami 

spremljevalci poskrbite za varnost 

otroka pred poškodbami, padci. 

Svetujemo, da otrok spi v posteljici z 

dvignjenimi ograjicami. 

NE pustite otroka brez vašega 

nadzora na previjalni mizi, stolu, v 

sobi ali na vaši postelji.  

 

O vašem odhodu iz sobe obvestite 

sobno medicinsko sestro. 

 


