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VNITŘNÍ ŘÁD 

Oddělení intermediární péče  
 

 Milá maminko, vážení rodiče,  
1. Podle závažnosti i stavu dítěte jsou oba rodiče, zpravidla první matka, osobně informováni 

ošetřujícím lékařem. Pro podávání telefonických informací si, prosím, zvolte heslo, které zapíšete 

do informovaného souhlasu. Závažné informace není vhodné podávat telefonicky. Je vhodnější, 

aby informace ostatním příbuzným a známým poskytovali rodiče sami, po zvážení koho a na kolik 

chtějí informovat.  
 

2. Jakmile stav dítěte, matky a provoz oddělení dovolí, je matka přijímána jako doprovod na 

společný pokoj k dítěti, aby se pod odborným dohledem a s pomocí lékaře a dětské sestry starala o 

své dítě. Oddělení může opustit po dohodě s ošetřujícím lékařem a sestrou ve službě, která přejímá 

péči o dítě. Rovněž po dohodě může odejít na propustku na dobu nezbytně nutnou, mimo areál 

nemocnice. Pokud to vyžaduje sociální situace rodiny, je možný denní pobyt matky s dítětem.  
 

3. Pro zdravý vývoj novorozence a rozvoj vztahu matky a dítěte je nezbytný jejich časný a trvalý 

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

oddělení.  
 

4. Jsme si vědomi toho, že hospitalizace Vašeho děťátka je většinou dlouhodobá, proto jsou na 

našem oddělení umožněny návštěvy. Otcům dítěte i na pokojích, ve kterých je Vaše dítě společně 

s maminkou hospitalizováno. Vzhledem k tomu, že se jedná o oddělení, na kterém je nutno 

dodržovat v zájmu Vašich dětí zvýšený hygienický a epidemiologický režim, je však umožnění 

návštěv na pokojích podmíněno dodržováním níže uvedených zásad návštěvního řádu.  
 

5. Pro bezpečnost matek a dětí musí být oddělení uzavřeno. Dveře otevírá sestra na zaznění zvonku u 

vchodových dveří. Jen tímto způsobem lze udržet přehled, kdo na oddělení vstupuje. Návštěvu 

hlaste ošetřující sestře.  
 

6. Nezbytnou podmínkou péče o novorozence a o děti nízké porodní hmotnosti je dodržování 

správných hygienicko- epidemiologických zásad. Podle vědeckých poznatků je nejdůležitější 

čistota rukou. Po vstupu na oddělení si pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, před tím je nutné si 

sundat hodinky, prstýnky, náramky atd. Na každém pokoji je dávkovač mýdla a dezinfekčního 

roztoku, které matka používá před a po manipulaci s dítětem. Návštěvy na pokoji jsou možné 

pouze po přezutí do domácí obuvi a odložení svrchního oděvu. Svrchní oděv a obuv uloží matka 

do své skříňky. Návštěva si oblékne izolační plášť. Na pokoj smí s matkou jen jedna osoba.  
 

7. Prosíme návštěvy, aby si z hygienických důvodů nesedaly ani nelehaly na postele matek.  

 

8. Návštěvy se nemohou zdržovat na pokojích ostatních pacientů, nemohou do nich nahlížet. 

Nemohou se volně pohybovat a zdržovat se ve vnitřních prostorách oddělení jako jsou jídelna 

matek, inspekce sester, mléčná kuchyně, toalety, sprchy matek, apod.  
 

9. Návštěvy matek s novorozenci po porodu by neměly trvat dlouho a lidem s infekčním 

onemocněním není vstup do nemocnice doporučen. V době od 7.30 do 10.30 hod. probíhají 

zpravidla na oddělení vizity, výkony, provádí se konziliární vyšetření, proto je vhodnější navštívit 

Vaše dítě až po této době. Velká vizita probíhá vždy ve středu v době od 10.30 do 12.30 hod., 

proto je vhodné navštěvovat novorozence až po jejím skončení.  
 

10. Kojící matka potřebuje odpočinek, proto není návštěva po 20. hodině doporučována a zároveň se z 

důvodu bezpečnosti zamyká vstup do pavilonu.  
 

11. Personál je oprávněn požádat návštěvu o opuštění pokoje, pokud by to provozní podmínky nebo 

stav novorozence vyžadovaly.  
 

12. Pro návštěvy jsou určeny toalety nacházející se v přízemí budovy vlevo od schodiště, které jsou v 

provozu do 19:00 hodin.  
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13. V době návštěv je za dítě plně zodpovědná matka, která je s dítětem hospitalizována.  

 

14. Na pokojích je třeba udržovat pořádek.  
 

15. Na pokoje se z hygienických důvodů neumisťují květiny.  
 

16. Matka nesmí nechat dítě bez dozoru na přebalovacím stole ani na svém lůžku.  
 

17. Z důvodu bezpečnosti (pád matky a dítěte) matka nesmí dítě přenášet v náručí, ale novorozence 

převáží v pojízdné postýlce nebo kočárku.  
 

18. Pobyt a stravování matek v nemocnici hrazeno zdravotní pojišťovnou. Jídlo je podáváno na místě 

k tomu určeném. Malé množství ovoce, nápojů apod. si může matka uložit v lednici na oddělení. 

Není vhodné, aby matka jedla na pokoji.  
 

19. Matka je většinu dne na pokoji se svým dítětem, nebo spolu s ostatními matkami v jídelním 

koutku nebo na balkóně. Z hygienických důvodů není vhodné, aby v prostorách jídelního koutku 

byly s matkami i děti. Do mléčné kuchyně a na pokoje jiných dětí nemají matky z hygienických 

důvodů přístup.  
 

20. Kouření škodí matce i dítěti a není v prostoru oddělení a pavilonu dovoleno (pokoje, chodby, 

balkon).  
 

21. Na oddělení není možno uschovat větší obnos peněz a cenné věci. Doporučujeme matkám, aby si 

tyto věci sebou do nemocnice nebraly.  
 

22. Pro pobyt na oddělení, někdy dlouhodobý, potřebuje matka doklady, zejména občanský průkaz a 

doklad o zdravotním pojištění. Osobní hygienické potřeby, oblečení na spaní a pro denní pobyt. 

Oblečení by mělo být lehce udržovatelné, umožňovat kojení a hygienu v šestinedělí  
 

23. Léky podle ordinace lékaře podává sestra dítěti sama. Při jednoduché aplikaci (ošetření kůže, očí) 

matka po předchozí instruktáži může provést sama. Matka se zúčastní vizit, může být požádána o 

pomoc při plnění ošetřovatelského režimu a léčebného programu. Realizuje pohybovou stimulaci a 

rehabilitaci po instruktáži rehabilitační sestrou.  
 

24. O plánovaném propuštění je matka s předstihem informovaná, aby si mohla obstarat záležitosti s 

propuštěním spojené. Při pohovoru s propouštějícím lékařem dostane matka podrobnou informaci 

o proběhlé hospitalizaci a doporučení pro další péči o dítě. V některých případech je vhodné, aby 

se matka s dítětem dostavila na další kontrolní vyšetření na oddělení ambulantně, jinak péči o dítě 

přebírá dětský lékař podle svobodné volby matky.  

 

Trvalá přítomnost zákonných zástupců dětí na intermediálním oddělení 
 

Na oddělení intermediární péče je umožněna trvalá přítomnost matce nezletilého pacienta formou 

její hospitalizace jako doprovodu dítěte.   

Zákonní zástupci nezletilých pacientů však nemohou být trvale přítomni u nezletilých pacientů na 

JIPN. Důvody tohoto omezení jsou následující: 

 Hygienicko-epidemiologické. Jedná se o prostory s vysokými nároky na čistotu prostředí, které 

vyžadují znalost a dodržování specifických hygienických postupů. 

 Provozní. Oddělení JIPN a intermediární oddělení nedisponují odpovídajícím sociálním 

vybavením (sprchy, toalety, šatny) pro trvalou přítomnost otců dětí na těchto odděleních.  

 Prostorové.  Pracoviště JIPN nedisponuje dostatečně dimenzovaným prostorem, který by 

umožňoval dlouhodobý pobyt většího počtu osob při současném dodržení nároků na hygienicko-

epidemiologický režim tohoto pracoviště. Je nutné zohlednit i skutečnost, že by dlouhodobá 

přítomnost cizích osob mohla zasáhnout do práv na ochranu osobnosti ostatních pacientů a jejich 

zákonných zástupců. 

 Společensko-etické. Dlouhodobá přítomnost zákonného zástupce na JIPN, jako osoby se silným 

emočním vztahem k nezletilému pacientovi, je z psychologického hlediska faktorem, který by 

mohl narušovat pracovní koncentraci zdravotnického personálu.  

                                                                       Děkujeme za spolupráci a dodržování tohoto řádu 


