Informacje o operacji
Spotkania informacyjnego dla dzieci i rodziców

Beter voor elkaar
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Spotkanie informacyjne dla dzieci i rodziców
Spotkanie grupowe
Wkrótce Państwa dziecko, w związku z przeprowadzeniem u niego operacji,
zostanie przyjęte do szpitala Ikazia. Zarówno dla dziecka jak i dla Państwa
będzie to napięty dzień pełen pytań i niepewności.
Ważne jest, abyście razem z dzieckiem dobrze się do tego przygotowali.
Jednym z elementów dobrego przygotowania się jest spotkanie
informacyjne.
W każdą środę po południu o godz. 14.00 organizowane jest spotkanie
informacyjne dla dzieci w wieku ok. 3 do 12 lat. Spotkanie dostosowane
jest do wieku dzieci. Spotkanie takie trwa około pół godziny.
W jego trakcie rodzice oraz dzieci będą mogli usłyszeć i zobaczyć w formie
opowiadania, co takiego wydarzy się w dniu przyjęcia na oddział.
Zarówno dzieci jak i rodzice będą mogli wtedy również zadawać pytania.
Z różnych badań oraz naszego doświadczenia wynika, że wszystkie dzieci,
które były dobrze przygotowane na dzień przyjęcia do szpitala, są o wiele
spokojniejsze. W ten sposób dzieci przykładowo nie snują już własnych
fantazji na ten temat lub nie są przestraszone, kiedy udają się na salę
operacyjną.
Ponadto dla rodziców to również szalenie ważne wiedzieć co będzie się
działo tego dnia!
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Spotkanie indywidualne
Zawsze istnieje jeszcze możliwość zorganizowania dla Państwa i dziecka
spotkania indywidualnego.
Przykładowo kiedy dziecko ma mniej niż 3 lata (ze względu na wiek
dziecka jest to bardzo wskazane), więcej niż 12 lat, cierpi na jakieś
zaburzenia lub jeśli Państwo uznają to za konieczne.
Pracownicy opieki pedagogicznej dostosują przebieg takiego spotkania do
wieku i poziomu rozwoju dziecka.
W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z oddziałem pobytu
jednodniowego i umówić się na spotkanie z pracownikiem opieki
pedagogicznej.
Możecie Państwo również w domu już wcześniej trochę zacząć
przygotowywać dziecko, korzystając z książeczek takich jak “Nijntje in het
ziekenhuis” i “IJs voor Matthijs” lub przejrzeć strony internetowe o podobnej
tematyce.
Z pytaniami na temat właściwego przygotowania można również w każdym
momencie zwrócić się do pracowników opieki pedagogicznej.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla dzieci i rodziców,
które odbędzie się na oddziale 4CJ (pobyt jednodniowy i krótkoterminowy)
na czwartym piętrze naszego szpitala.
Proszę na spotkanie raczej nie zabierać rodzeństwa dziecka, chcemy
poświecić całą naszą uwagę przede wszystkim Państwa dziecku i Państwu.
Do zobaczenia na spotkaniu informacyjnym!
Chantal van Nieuwenhuijzen, pracownik opieki pedagogicznej 4CJ

Leczenie w trybie jednodniowym 4 CJ
T 010 297 52 24
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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