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Informace rodičům a zákonným zástupcům o hospitalizaci na dětském 

psychiatrickém oddělení 
 

Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie KNL, a. s.  

Školní ulice 430, Liberec 5 – Králův Háj, 460 05 Telefon: 485 101 102 

 

Prosíme rodiče o dokoupení dat k intermetovému připojení pro zajištění kvalitní 

distanční výuky. 
 k příjmu je potřeba souhlas zákonného zástupce (matka, otec, pěstoun…) 

 připravte si údaje o vývoji dítěte od narození až do současnosti, pohovor při příjmu trvá cca 1 

hodinu, pokud se nemůžete dostavit v určenou dobu, oznamte to prosím telefonicky předem 

Vezměte s sebou: 

 kartičku zdravotní pojišťovny 

 školní aktovku s učením: sešity, knihy, penál /4x obyčejná tužka, 2x propisovací tužka nebo 

pero, pastelky, bez kružítka/, NE FIXY 

 pevná domácí obuv na přezutí, látkový pytel na špinavé věci 

 toaletní potřeby: kartáček na zuby, pasta, mýdlo, hřeben, šampon, tuhý deodorant, papírové 

kapesníky, ručníky, toaletní papír, VĚCI NA LÍČENÍ POUZE 5 KUSŮ VČETNĚ KRÉMU 

 dopisní papíry, pohledy, známky /menším dětem raději nadepsat adresy/ 

 přiměřené množství sladkostí /trvanlivých/ nebo ovoce 

 pro volný čas: knihy, časopisy, přehrávače hudby /MP3/ 

 pro pobyt vybavte dítě vlastním oblečením, dle ročního období, oblečení, ve kterém bude 

chodit do školy je v budově oddělení, na vycházky, na zahradu, pro pobyt na oddělení, spodní 

prádlo 

 deku a polštářek pod hlavu /k relaxacím/ 

Na oddělení nepatří: 

 nebezpečné předměty, kterými by se mohlo dítě zranit: nůž, nůžky, zápalky, zapalovač, žiletky, 

holítka, spreje, parfémy ve skle, zrcátka, pásky, igelitové tašky 

 cigarety, alkohol, drogy, ŽVÝKACÍ TABÁK, ELEKTRONICKÁ CIGARETA 

 šperky, různé ostré piercingy, notebooky, drahé hračky 

 žvýkačky, fixy, žehličky na vlasy, kulmy, fény 

Rádi bychom upozornili, že v rámci režimového opatření na oddělení je porušení těchto pravidel, 

tzn. donesení nebezpečných předmětů na oddělení, případné sebepoškození, bráno jako hrubé 

překročení řádu spjaté s týdenním zákazem výhod na oddělení (např. zákaz mobilního telefonu, 

zrušení propustky apod.). ZA KONTROLU VĚCÍ DONESENÝCH NA ODDĚLENÍ VŽDY 

ZODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE.  
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Kontakt s rodinou: 
Telefonický kontakt: 
Rodiče mají možnost ponechat svému dítěti k dispozici mobilní telefon s nabíječkou. Vzhledem k 

charakteristice oddělení však dítě nemůže mít telefon u sebe po celou dobu. S přihlédnutím k režimu 

oddělení je stanovena určitá doba – 19.15 – 19.45 hod, po kterou si děti mohou vzít k sobě telefon a 

volat rodičům nebo jiným osobám. Sestra není povinna kontrolovat, komu dítě telefonuje. V této 

určené době má dítě telefon zcela k dispozici. Personál ODAP nenese v této době žádnou zodpovědnost 

za samotný mobilní telefon ani za to, komu Vaše dítě volá. Přísný zákaz pořizování fotek a videí na 

mobilní telefony, v případě porušení zákazu bude telefonování zakázáno. Pokud se nedovoláte na 

mobilní telefon Vašeho dítěte, můžete se telefonicky spojit se sestrou (oddělení A: +420 602 359 052, 

oddělení B:  +420 602 131 294). 

 

Návštěvy na oddělení: 

 středa 16:00 – 17:00 hod 

 sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00 hod 

 

Prosíme návštěvy o pochopení, že v jiných termínech se hospitalizované děti účastní 

terapeutických aktivit a dalšího programu na oddělení, proto je důležité případně jiný termín 

návštěvy domluvit alespoň den předem telefonicky s ošetřujícím lékařem. 

Informace o průběhu hospitalizace podávané lékařem každý čtvrtek na telefonních číslech: 

 MUDr. Daniela Jouzová: tel. +420 602 131 294, informace pouze ve čtvrtek 14:00 - 15:30 

MUDr. Zuzana Medůnová: tel. +420 602 359 052, informace pouze ve čtvrtek 14:00 -  15:30  

 Jiné informace na telefonním čísle +420 485 313 515 

Informace o školní výuce: 

 na čísle +420 485 313 521 

 stránky školy – www.zsnemlib-spc.cz 

Cesta k nám: 
Na městském autobusovém nádraží MHD /Fűgnerova ulice u obchodního domu My/ nastoupíte na 

autobus č. 21, vystoupíte na předposlední zastávce „Centrum“ /restaurace, kadeřnictví/, tento objekt 

obejdete a naproti Vám v zahradě pak uvidíte dvoupatrovou šedooranžovou budovu. 

 

V Liberci dne 14. 6. 2021     

Vypracovala: vrchní sestra Mgr. Blanka Stárková 

Schválila: primář MUDr. Šárka Konečná 


