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VNITŘNÍ ŘÁD 

Oddělení fyziologických novorozenců  
 

 Milá maminko, vážení rodiče,  
1. Pro zdravý vývoj novorozence a podporu vztahu matky a dítěte je nezbytný jejich časný a 

trvalý kontakt. Snaze o umožnění společného pobytu matky a dítěte je podřízen celý chod 

oddělení.  

 

2. Na odd. fyziologických novorozenců je matka, pokud to její stav a stav jejího dítěte dovolí, 

ošetřována společně od porodu do propuštění. Zde se pod odborným dohledem a s pomocí 

lékaře a dětské sestry učí poznávat projevy svého dítěte a pečovat o ně.  

 

3. Předčasný porod, onemocnění novorozence, některé léčebné úkony, anebo nutnost sledování 

životních funkcí novorozence pomocí přístrojů (léčba modrým světlem aj.), vyžadují 

přemístění na observační pokoj nebo na jednotku intenzivní péče. Matka (rodiče) mají 

kdykoliv v doprovodu sestry nebo lékaře možnost dítě vidět a jsou o jeho stavu průběžně 

informováni.  

 

4. Sestry procházejí pokoje kdykoliv v průběhu dne, i když matka spí nebo odpočívá. V noci je z 

těchto důvodů potřeba ponechat rozsvícené orientační světlo.  

 

5. Při náhlé změně stavu dítěte nebo při jakékoliv nejasnosti je povinností matky přivolat 

alarmem sestru.  

 

6. Většinu dne tráví matka na pokoji s dítětem. Pokud opouští pokoj na delší dobu (návštěva, 

telefonování, atd.) je o tom třeba (z důvodu sledování dítěte) uvědomit sestru. Je-li nutné, aby 

matka opustila oddělení (odborné vyšetření, zákrok, atd.), přebírá péči o dítě sestra.  

 

7. Kouření škodí matce i dítěti a není v celém prostoru oddělení dovoleno.  

 

8. Na pokoje se z hygienických důvodů neumisťují květiny  

 

9. Na oddělení není možno nechávat větší obnos peněz a cenné věci. Doporučujeme matkám, 

aby si tyto věci do nemocnice nebraly.  

 

10. Nezbytnou podmínkou péče o novorozence je dodržování správných hygienicko-

epidemiologických zásad. Nejdůležitější je čistota rukou. Na každém pokoji je k použití 

dávkovač mýdla a dezinfekčního roztoku, který se používá před a po manipulaci s dítětem. Na 

pokojích je nutné udržovat pořádek.  

 

11. Na oddělení fyziologických novorozenců jsou možné návštěvy v době od 14 - 19 hodin. Pro 

návštěvy je určen především prostor v přední části oddělení a prostor před vstupem na 

oddělení. Z důvodu klidových režimů maminek na společných pokojích jsou návštěvy na 

dvojlůžkových pokojích umožněny od 17 do 19 hodin. Prosím, respektujte i v této době 

soukromí spolu pacientek. Z důvodu bezpečnosti (pád matky dítěte) matka nesmí dítě přenášet 

v náručí, ale dítě převáží v pojízdné postýlce. Návštěvy matek s novorozenci po porodu by 

neměly trvat dlouho. Lidem s infekčním onemocněním není vstup do nemocnice doporučen. 

Kojící matka potřebuje odpočinek, proto není návštěva po 20. hodině doporučována.  

 

12. Do mléčné kuchyně a na pokoje jiných dětí nemají z hygienických důvodů pacientky přístup.  
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13. Každý den prohlíží při vizitě dítě dětský lékař za přítomnosti matky, ta se vizity aktivně 

účastní, má možnost v klidu pohovořit s lékařem o stavu dítěte, sdělit mu své obavy či 

nejasnosti. O plánovaném propuštění je matka s předstihem informována, aby si mohla 

obstarat záležitosti s propuštěním spojené. Při pohovoru s propouštějícím lékařem dostane 

matka podrobnou informaci o zdravotním stavu svého dítěte a doporučení pro další péči. Od 

propuštění přebírá péči o dítě praktický lékař pro děti a dorost podle svobodné volby matky.  

 

14. Léky ordinované lékařem podává sestra. Jednoduché úkony (ošetření kůže, očí, atd.) může 

provádět po předchozím zácviku matka sama. Pohybovou stimulaci a léčebnou rehabilitaci 

provádí matka pod vedením rehabilitační sestry.  

 

15. Co všechno Vaše děťátko během pobytu na oddělení stihne?  

 vyšetření vrozených vad metabolismu ze suché kapky krve (odběr z patičky)  

 ultrazvukové vyšetření ledvin,  

 vyšetření kyčlí pediatrem  

 vyšetření očí k vyloučení vrozeného zákalu čočky  

 vyšetření sluchu Otoakustické emise  

 

 

                                                         Děkujeme za spolupráci a dodržování tohoto řádu 
 


