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Pokyny pro hospitalizaci osob doprovázejících novorozence
Milá maminko,
přijali jsme Vás k Vašemu dítěti na Novorozenecké oddělení Intermediární péče. Podle platných
právních předpisů jsou za doprovod dítěte považováni rodiče a pěstouni (většinou je přijímána
maminka dítěte).
Vzhledem k tomu, že budova oddělení byla postavena v době, kdy společný pobyt v nemocnici nebyl
obvyklý, je počet pokojů limitován. Pro ubytování doprovázejících osob nejsou k dispozici
nadstandardní pokoje. O přijetí doprovázející osoby rozhoduje lékař, který se řídí stavem dítěte a
volnou kapacitou lůžek pro doprovázející osoby.
Během hospitalizace na oddělení je nutné dodržovat následující pravidla pobytu vycházejících
z právních předpisů, Provozního řádu FNOL, Provozního řádu pracoviště a Domácího řádu pracoviště,
se kterým jste při přijetí prokazatelně seznámena:
1) Jako doprovázející osoba jste přijata k hospitalizaci na Novorozenecké oddělení vzhledem
k potřebám dítěte, proto se o ně starejte v plném rozsahu základní péče a dle pokynů ošetřujícího
personálu. Buďte s dítětem v neustálém kontaktu.
2) Na pokoji udržujte pořádek, větrejte dle potřeby. Osobní věci si ukládejte do uzamykatelných
skříněk k tomu určených. Za cenné věci, které máte s sebou FNOL neručí.
3) K pravidelné hygieně je Vám umožněno použít sprchu a WC. Věci osobní hygieny používejte
vlastní.
4) Na oddělení se vždy převlékněte do domácího oblečení a použijte vhodnou domácí obuv. V tomto
oblečení se nelze pohybovat mimo oddělení (hygienicko-protiepidemický režim). Stlaní a ev.
převlékání přiděleného lůžka a postýlky provádíte sama, při propuštění ložní prádlo vysvlečete a
odevzdáte sanitárce na oddělení. Čisté oblečení pro dítě a povlečení na lůžko a postýlku dostanete
dle potřeby u sestry (minimálně 1x za týden).
5) Přípravu stravy provádějte v prostorách kuchyňky pro matky/doprovod. Stravu konzumujte na
pokoji a veškeré nádobí po sobě řádně umyjte a ukliďte.
6) Doprovázející osoba v době přijetí a průběhu hospitalizace nejeví známky infekčního onemocnění,
neužívá léky k léčení infekčního onemocnění (antibiotika, antivirotika).
7) Návštěvy na pokojích nejsou povoleny (respektujte soukromí druhé hospitalizované maminky).
Návštěvy jsou povoleny v prostorách k tomu vyhrazených v době uvedené v Domácím řádu
oddělení.
8) Dodržujte režim oddělení uvedený v Domácím řádu, udržujte čistotu, která je základním
předpokladem úspěšného léčení. Před každou manipulací s dítětem si řádně omyjte a
vydezinfikujte ruce – dodržujte hygienicko-protiepidemický režim pracoviště.
9) Jste povinna respektovat zákaz kouření (mimo vyhrazená místa) a požívání alkoholu v celém
areálu FNOL.
10) Neprocházejte se s dítětem v náručí po chodbách, nechoďte s ním do kuchyně či na sousední
pokoj. Po oddělení dítě převážejte, v případě potřeby, pouze v postýlce. Tato pravidla jsou
stanovena v souladu s bezpečností pacientů a s hygienicko-protiepidemickým režimem pracoviště.
11) Základní péči provádějte pouze u vlastního dítěte, a to tak, aby po celou dobu byla zajištěna jeho
bezpečnost a nemohlo dojít k ublížení na jeho zdraví. Zvýšenou pozornost věnujte dítěti v době
zvýšeného rizika – přebalování, koupání, krmení. Nikdy nenechávat dítě na přebalovacím
stole nebo na posteli bez dozoru.
12) Pokud nejste na pokoji, nechávejte dítě vždy v postýlce se zapnutým přístrojem BABYSENSE
(přístroj na kontrolu dýchání) s jehož obsluhou jste byli seznámeni a pootevřené dveře pokoje. Po
22. hodině musí být dítě ve své postýlce se zapnutým přístrojem BABYSENSE.

13) Veškeré informace o kojení a odstříkávání mléka máte k dispozici na pokoji. Sestry jsou ochotné
Vám kdykoliv poradit. Pokud krmíte své dítě z lahvičky, dodržujte hygienická pravidla pro
manipulaci se stravou. O tom, kde jsou uloženy sterilní lahvičky na odstříkávání a krmení, Vás
poučíl zdravotnický pracovník při zácviku.
14) Dojde-li k úrazu nebo jinému poškození zdraví dítěte v důsledku nedostatečné péče
doprovázející osoby, pak odpovědnost nese ten, kdo poškození zavinil. Proto musíte vždy
plně respektovat pokyny zaměstnanců klinik/oddělení FNOL.
15) Při hospitalizaci neopouštějte areál FNOL. Pokud opustíte prostor oddělení, vždy předejte dítě
ošetřující sestře.
16) V případě nedodržování domácího řádu, zanedbávání adekvátní péče o dítě a jiných závažných
přestupků, můžete být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře z hospitalizace propuštěna.
Vzor vyplnění (zatržení):

Zakroužkujte správnou odpověď

ANO

NE

Byl/a jsem seznámen/a s pokyny pro hospitalizaci doprovázejících osob.

ANO

NE

Souhlasím s podmínkami uvedenými v pokynech pro hospitalizaci doprovázejících
osob a budu se těmito pokyny řídit.

ANO

NE

Jméno a příjmení doprovázející osoby

Podpis

V Olomouci, dne:
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