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PROHLÁŠENÍ DOPROVODU, který je s dětmi na pobytu
Jméno, příjmení dítěte:
Bydliště:

Rodné číslo:
ZP:

Jméno, příjmení, vztah k dítěti všech rodinných příslušníků, kteří budou s dítětem na pobytu
Jméno, příjmení
Vztah k dítěti
Termín pobytu

Odpovědnost za dítě
Beru na vědomí, že po celou dobu pobytu nezletilého dítěte v zdravotnickém zařízení Jihomoravské dětské léčebny, p. o.,
s výjimkou doby, kdy je dítěti poskytována zdravotní péče, je nezletilé dítě v mojí péči, mám za něj plnou odpovědnost a
vykonávám nad ním náležitý dohled. Za tuto péči je považováno plnění veškerých povinností matkou, tak jak tyto povinnosti
běžně plní jako zákonný zástupce, tj. zejména péče o hygienu dítěte, oblékání, podávání stravy, ukládání ke spánku
a odpočinku, zodpovědnost za bezpečnost dítěte. Doprovod zodpovídá za bezpečné uložení dítěte ke spánku, a pokud je dítě
uloženo v postýlce, zodpovídá za uzavření postýlky. Doprovází dítě při poskytování zdravotní péče a dále při vycházkách
mimo prostory léčebny. Po dobu poskytování zdravotní péče je za dítě odpovědné zdravotnické zařízení Jihomoravských
dětských léčeben. Za dobu poskytování zdravotní péče je považována pouze ta doba, kdy léčebna přebírá a poskytuje dítěti
zdravotní péči na základě pokynů lékařů léčeben – rehabilitační péče, vodoléčebné procedury.
Podávání léků
Jelikož je dítě hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení, léky dítěti podává zdravotnický personál. Pokud ve výjimečných
případech podává dítěti léky doprovod, je nutné řídit se těmito pokyny.
Doprovod podává dítěti léky dle medikačního listu, který obdrží od lékaře vždy při příjmu a dále každý týden. Do tohoto
medikačního záznamu odškrtává léky tak, jak je dítěti podal. Pokud některý lék dítěti nepodal, zakroužkuje tento nepodaný
lék s odůvodněním, proč nebyl podán. Při každé kontrole lékaře předkládá tento medikační list, aby lékař mohl provést
změny v ordinaci léčiv a zkontrolovat správné užívání léčiv. Medikační list vždy po týdnu odevzdá a od lékaře obdrží nový
výtisk s ordinacemi léčiv. Doprovod musí dodržovat uložení léčiv mimo dosah dětí, nebo dle poučení o uložení léčiv
v lednici.
Odpovědnost za vybavení
Doprovod nezletilého dítěte je ubytován společně s dítětem v zařízeném pokoji v prostorách léčebny. Po dobu pobytu zcela a
úplně odpovídá za převzaté věci ve vlastnictví léčebny, které je povinna chránit před zničením či poškozením. Zodpovídá
tímto za vzniklou škodu na těchto převzatých věcech v plném rozsahu a v případě, že léčebna zjistí, že na převzatých věcech
byla způsobena škoda, doprovod je povinen škodu v plném rozsahu nahradit. Při ukončení pobytu je doprovod předává
svěřené věci v nepoškozeném stavu zdravotnickému pracovníkovi léčebny.
Vlastní elektrospotřebiče není dovoleno užívat, pokud není předložena platná revizní zpráva těchto spotřebičů vydaná
revizním technikem. V opačném případě zodpovídají za případné vzniklé škody zákonní zástupci dítěte.
V případě zapůjčení klíčů od pokoje či vstupu do hlavní budovy je doprovod poučen o používání. Při poškození nebo ztrátě
klíče je nutné zaplacení částky 200 Kč.
Souhlasím s uvedeným v tomto prohlášení
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