Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
tel: 499 860 111, 499 860 604
www.janskelazne.com

REŽIM DNE NA ODDĚLENÍ
1. Režim dne na oddělení – Lázně – děti s doprovodem












6.00 - 8.15 ranní hygiena, snídaně, podávání ranních ordinací
7.00 - 10.00 (dle určení lékařem) vizita dle potřeby, 1x týdně povinná vizita
7.00 - 11.30 procedury (v sobotu procedury pouze v dopoledních hodinách, neděle bez procedur), škola/MŠ
(mimo So, Ne a státní svátky)
11.30 - 13.00 oběd, podávání poledních ordinací
12.00 - 14.00 polední klid
12.00 - 15.30 procedury (v sobotu procedury pouze v dopoledních hodinách, neděle bez procedur), MŠ/škola
(mimo So, Ne a státní svátky)
15.30 - 17.00 klimatoterapie
17.00 - 17.30 večeře
17.30 - 20.00 podávání večerních ordinací, večerní hygiena
18.30 - večerní vizita (dle zdravotního stavu)
20.00 - noční klid dle věku dítěte

2. Režim dne na oddělení – OLÚ – děti s doprovodem


















6.15 - 6.30 vstávání, ranní hygiena
6.30 - 7.45 snídaně (So, Ne, státní svátky 7.30-8.15)
7.00 - 7.15 podávání ranních léků na pokoji (So, Ne, státní svátky 7.30-8.00)
7.15 - 7.30 odd. 4.B - lékařská vizita (na pokoji pacienta),
7.00 - 7.30 odd. 5.B - lékařská vizita (na pokoji pacienta) (So, Ne, státní svátky - vizita v 8.00)
7.30 - 11.30 procedury (v sobotu procedury pouze v dopoledních hodinách, neděle bez procedur), škola/MŠ
(škola 1. směna 7.15-9.50, 2.směna 10.15-12.50, 12.55-13.40) - mimo So, Ne a státní svátky, podávání
dopoledních ordinací,
11.30 - 13.00 oběd
11.30 - 12.30 podávání poledních léků (na inspekčním pokoji)
12.00 - 14.00 polední klid
12.00 - 15.30 procedury (v sobotu procedury pouze v dopoledních hodinách, neděle bez procedur), škola/MŠ
- mimo So, Ne a státní svátky
15.30 - 17.00 klimatoterapie/vycházka (vykonává doprovod)
17.00 - 17.30 večeře
17.30 - 20.00 večerní hygiena
17.00 - 19.00 podávání večerních léků a ordinací (na pokoji pacienta)
18.30 večerní vizita (dle potřeby a zdravotního stavu pacienta)
Od 20.00 - noční klid (doba se přizpůsobuje věku a potřebám pacienta)

3. Režim dne na oddělení – děti bez doprovodu








6.00 - 6.40 Budíček, ranní hygiena dětí (víkend/svátky 7.00 - 7.40)
6.40 - 7.00 Snídaně
7.00 Vizita, podávání předepsaných ordinací dětem
7.00 - 10.00 Procedury, volnočasové aktivity, všední dny- škola
10.00 Dopolední svačina
10.00 - 11.50 Procedury, volnočasové aktivity, všední dny- škola
12.00 Oběd
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12.20 - 12.50 Podávání předepsaných ordinací dětem, polední klid (víkend/svátky 12.30 - 14.00)
12.50 - 15.00 Procedury, volnočasové aktivity, všední dny - škola
15.00 Odpolední svačina
15.30 Vycházka (klimatoterapie)
17.00 Večeře
17.30 - 18.00 Podávání ordinací dětem, učební doba
18.00 - 19.00 Večerní hygiena
19.00 Druhá večeře, vizita dle potřeby
19.00 - 20.30 Volnočasové aktivity
Ukládání dětí ke spánku (večerka) - mladší děti 20.00 - 21.00 , starší děti 21.30 - 22.00
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