VNITŘNÍ ŘÁD
VESELÝ DOMEČEK - stacionář pro děti se specifickými potřebami
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A

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÉ ÚDAJE

Poskytovatel
Dětské centrum Veská, příspěvková organizace Pardubického kraje, zdravotnické zařízení
Adresa zařízení, IČO
Veská 21, Sezemice 533 04, IČO 00190543
Webové stránky
www.dcveska.cz
Kontakty
Dětské centrum veská - telefonní spojení, e-mail
466 934 001, info@dcveska.cz
Zodpovědná osoba za provoz Veselého domečku a přijímání dětí
Bc. Ivona Truncová, 702 284 840, vrchni@dcveska.cz
Telefonní a emailové spojení do Veselého domečku
602 679 886, veselydomecek@dcveska.cz

Provoz Veselého domečku
pondělí až pátek 6:30 – 16:30 hodin

2. LEGISLATIVA

Tento řád je zpracován na základě následující legislativy:


vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
sociální péče



vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků



vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a ostatních souvisejících
legislativních norem, specifikace pro DC je uvedena v příloze č. 4 - Požadavky na
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče, odstavec I.
Společné požadavky



zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů



vyhláška 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb



zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí



vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších
předpisů



vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, hlava
V § 46



zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů



vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady



zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek
na trh a o změně některých souvisejících zákonů



zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích



metodický návod – Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče – Věstník MZČR
částka 5, červen/2012



metodické opatření č. 2/2008 - Prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB),
C (VHC), D (VHD) a E (VHE), Věstník MZČR částka 2, březen / 2008



metodické opatření č. 5/2003 - Řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR, Věstník
MZČR částka 8, srpen/ 2003
Zdravotní zařízení Dětské centrum Veská funguje na základě zřizovací listiny a
registrace zdravotnického zařízení vydané Krajským úřadem Pardubického kraje.
Zákony ve znění pozdějších předpisů

3. CHARAKTERISTIKA A ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ, ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE,
KAPACITA STACIONÁŘE

Stacionář pro děti se specifickými potřebami /dále jen stacionář/ je určený dětem s
opožděným nebo stagnujícím psychomotorickým vývojem, dětem se speciální dietou
/bezlepková, diabetická, výživná apod./, s určitou ošetřovatelskou potřebností vyplývající
z diagnózy jako např. diabetes, spastická forma DMO, Aspergrův syndrom, atopický exém
apod.
Dětem je poskytováno kompletní zaopatření a péče dle jejich individuálních potřeb, se
zaměřením zejména na výchovnou, zdravotní a sociální složku včetně psychologické podpory.
Hlavním posláním zařízení je všestranný rozvoj dětí. Pobyt v malé skupince dětí /max. 8/
umožňuje přizpůsobit program všem dětem s přihlédnutím k individuálním potřebám
jednotlivce.
Kapacita stacionáře: 8 dětí od 2 do 7 let

4. STAVEBNÍ ČLENĚNÍ A VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ

Veselý domeček se nachází v samostatné budově v klidném prostředí areálu Dětského centra
Veská. Disponuje velkou hernou s jídelnou, kde jsou umístěné dva dětské kulaté stoly s
židličkami. Podlaha herny je pokryta kobercem, kromě hraček je zde i televize a CD přehrávač.
V samostatné ložnici jsou umístěna lůžka 8 ks.
Sociální zázemí tvoří toalety a vana. Kuchyňka je zcela vybavená lednicí, mikrovlnou troubou
a odpovídajících nádobím. Ve vstupní chodbě je umístěna šatna dětí a WC pro zaměstnance.
Veselý domeček je přímo u velké zahrady s množstvím dětských prvků a mlhovištěm. Celý
areál Dětského centra Veská je obklopený lesy, stranou od hlavní komunikace.

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

V týmu, který denně o děti pečuje, je vždy alespoň jedna zdravotní nebo dětská sestra. Mezi
další spolupracující patří pracovníci přímé péče, fyzioterapeut, pedagogové a dětská lékařka.

ZÁSADY PROVOZU

B

6. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ


kontakt telefonický nebo emailový s vrchní sestrou



vyplnění žádosti o umístění dítěte a vstupního dotazníku



posouzení žádosti ředitelkou a vedoucí lékařkou Dětského centra Veská


vyhovění žádosti → podepsání dohody o pobytu dítěte



nevyhovění žádosti → písemné sdělení důvodu

7. UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE
Docházka dítěte do Veselého domečku je stanovena na dobu určitou. Po uplynutí této doby
dojde k vyřazení dítěte z evidence nebo se dohoda o pobytu dítěte prodlouží.
Ukončení docházky může dojít i v případě onemocnění dítěte. Zákonný zástupce tuto
informaci telefonicky sdělí pracovnicím Veselého domečku.
Ředitelka může ukončit docházku dítěte po předchozím písemném oznámení rodičům, pokud:
a. Dítě bez omluvy nedochází do Veselého domečku déle než 5 dní
b. Dítě není schopno se prostředí Veselého domečku přizpůsobit nebo zdravotní stav
dítěte ohrožuje zdraví ostatních dětí
c. Rodič neuhradí ani po opakovaném upozornění platbu za předchozí umístění dítěte ve
Veselém domečku
d. Ze strany rodičů na základě písemné žádosti o ukončení docházky

8. STRAVOVÁNÍ DĚTÍ
Zařízení zajišťuje stravování dětí prostřednictvím vlastního stravovacího provozu.
V Dětském centru Veská jsou dvě kuchyně, hlavní velká a mléčná kuchyň, ve které se
připravuje strava pro děti od narození do 18 let. Obě kuchyně splňují hygienické normy a
požadavky na provozování stravovacího zařízení a pracují dle Systému analýzy rizika a
stanovení kritických kontrolních bodů HACCP.
Strava dětí se řídí zásadami zdravé výživy. Pracovníci kuchyně jsou schopni připravit i
standardizovanou dietu dle dietního systému ČR. Jídelníčky pro děti připravuje vrchní sestra,
která také garantuje odborný dohled.
Součástí denního stravování dětí je pitný režim po celý den a snídaně, dopolední svačina,
oběd a odpolední svačina.

9. ÚKLID
Úklid Veselého domečku zajišťují pracovnice úklidu a provádí se 1 x denně na vlhko za použití
čisticích a dezinfekčních prostředků.
Hygienické zařízení (WC, vana) se uklízí denně dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem.
Postýlky se omývají dezinfekčním roztokem lx týdně při výměně lůžkovin, při každém
znečištění biologickým materiálem a po propuštění dítěte.
Úklidové pomůcky a prostředky se používají diferenciovaně dle epidemiologického charakteru
místností.
Dezinfekční prostředky jsou uchovávány v uzamčených prostorách v originálních obalech, na
kterých je viditelný celý název dezinfekčního prostředku, šarže a datum expirace.

Veská 1. 9. 2019

