Stacionář pro předškolní děti při ODL
Od září 2005 se začal v Olivově dětské léčebně (dále jen ODL) uskutečňovat ve spolupráci
s praktickými lékaři pro děti a dorost našeho regionu „Projekt stacionář“. Stacionář při ODL je
připraven pro předškolní děti, které jsou zdravotně oslabené nebo dlouhodobě nemocné a jejichž
pobyt je v běžném předškolním zařízení provázen zvýšenou nemocností. Na tomto projektu se podílejí
lékaři, sestry a fyzioterapeuti ODL a zároveň i pedagogičtí pracovníci mateřské školy při ODL.
1. Před zařazením dítěte do stacionáře:
 Je nutné kontaktovat ředitelku Mgr. Bezvodovou, zda je ve stacionáři volné místo. V kladném
případě ředitelka Bezvodová ve spolupráci s vedením léčebny a lékaři léčebny vysvětlí
zákonným zástupcům dítěte smysl celého projektu a seznámí je i s prostředím v ODL.
 Před nástupem dítěte je nutno, aby praktický lékař pro děti a dorost, u kterého je dítě
registrováno, vyplnil a potvrdil doporučení k pobytu (stačí na evidenční list, který Vám dá
ředitelka MŠ.)
 Zákonný zástupce dítěte je povinen poté uzavřít s vedením ODL smlouvu, kde jsou určeny
podmínky pobytu ve stacionáři závazné pro obě strany.
 Škole zákonný zástupce odevzdá: evidenční list potvrzený praktickým lékařem pro děti a
dorost s potvrzením o povinných očkováních dítěte, souhlas s umístěním do ODL a se
zařazením do MŠ při ODL, písemné pověření, vyplněný dotazník.
2. Provoz stacionáře:
 Pobyt je možný od 7:00 do 17:00 hod. v pracovní dny.
 Při nepravidelné docházce dítěte je nutné dopředu na týden nahlásit dny, ve kterých bude dítě
přítomno.
 Nepřítomnost dítěte jsou zákonní zástupci povinni co nejdříve oznámit na telefonním čísle
734 313 968.
 Při ranním příchodu si v šatně pro stacionář rodiče své dítě převléknou do domácího oděvu a
obuvi a dítě odvedou do jídelny. Pokud rodič s dítětem přijde po osmé hodině, odvede rodič
dítě do třídy MŠ.
 Určený zaměstnanec převezme dítě, aktuální informaci o jeho zdravotním stavu a rodiče mu
dále oznámí, kdy si dítě odpoledne vyzvednou. Tyto informace jsou evidovány v denním
dekurzu dítěte.
 Rodiče musí každý den nahlásit čas odpoledního odchodu a změny zdravotního stavu dítěte.
 Dítě celý den absolvuje spolu s dalšími předškolními dětmi program mateřské školy a léčebné
procedury.
 Při odpoledním odchodu dítěte si zákonný zástupce vyzvedne klíče od šatny stacionáře MŠ na
recepci ODL. Tyto klíče při odchodu z léčebny na recepci vrátí.
 Do 15,00 hod. si rodič dítě vyzvedne ve třídě, pokud dítě spí, tak v ložnici.
 V 15,00 hod. si jej vyzvedne v jídelně nebo v šatně pro stacionář MŠ.
 Pokud si pro dítě rodič přijde po 15,30 hod., vyzvedne si dítě ve třídě nebo venku.
 Jestliže si ve výjimečném případě nestihne dítě vyzvednout do 17,00 hod., bude dítě předáno
na oddělení I, linka 161.
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3. Fyzioterapie, vyšetření lékařem a akutní onemocnění dítěte:
 Standardní léčebné procedury jsou inhalace, vodoléčba, relaxace, léčebná tělesná výchova,
sauna. Tyto procedury jsou zahrnuty v ceně 235 Kč/den, ostatní nadstandardní péči je třeba
hradit dle ceníku ODL po dohodě s pracovníky RHB.
 V případě, že je dítě akutně nemocné, uloží jej sestra na lůžko na oddělení I a kontaktuje
příslušného lékaře, který dítě vyšetří a určí další postup. Následně jsou informováni i rodiče o
stavu dítěte.
 Lékařem je dítě vyšetřeno vždy v den nástupu do stacionáře, dále při celkových prohlídkách
předškolních dětí a kdykoli při akutním zhoršení zdravotního stavu.
4. Stravování:
 Snídaně dostanou děti, které přijdou do stacionáře od 7:00 do 7:45 hod, při pozdějším
příchodu do stacionáře již není podání snídaně možné.
 V případě plánované nepřítomnosti dítěte je nutné odhlásit stravu nejpozději téhož dne do
9:00 hod na telefonním čísle 734 313 968. Pokud se nedovoláte, volejte přímo vedoucímu
stravovacího provozu na číslo: 736 754 330 nebo 323 619 128.
 Je-li dítě odhlášeno později, je účtováno pouze stravné, tj. 100,-Kč
 V případě akutního onemocnění dítěte (tj. odhlášení pobytu na týž den) oznámí rodič
tuto skutečnost co nejdříve na telefon 734 313 968. Stravu tohoto dne lze odebrat a
odnést a opět bude účtováno pouze stravné 100,-Kč
Důležitá telefonní čísla:

323 619 161
323 619 111, 323 619 188
323 631 120
323 619 128

oddělení I
sekretariát ODL
Mgr. Bezvodová ředitelka ZŠ a MŠ
stravovací provoz ODL

E-mailové adresy:
sekretariat@olivovna.cz
izolace@olivovna.cz
skola.olivovna@seznam.cz
stravovaci@olivovna.cz

V Říčanech 1.6.2016

MUDr. Růžena Štorcová
zástupce primáře
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