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VNITŘNÍ ŘÁD 

Jednotka intenzivní péče pro novorozence (JIPN) 
 

 Milá maminko, vážení rodiče,  
vaše miminko bylo přijato na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, kde jsou léčeni 

nedonošení a závažně nemocní novorozenci. Proto má toto oddělení zvláštní provozní řád. 

Snažíme se Vám umožnit návštěvy Vašeho dítěte dle Vašeho přání, v co největším rozsahu, 

současně však musíme zajistit několik podmínek:  

 minimální rušení hospitalizovaných dětí  

 dodržování hygienicko-epidemiologických pravidel oddělení  

 podřízení se provoznímu režimu oddělení (příjem dětí, vizity, ultrazvuková vyšetření 

atd.)  
 

Abychom mohli tyto podmínky splnit, prosíme Vás o dodržování následujících pravidel:  

 po vstupu na oddělení si pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, před tím je nutné si sundat 

hodinky, prsteny, náramky atd.  

 

 Na JIPN jsou možné návštěvy maximálně dvou osob současně u jednoho pacienta.  

 

 Návštěvy sourozenců dětí, mladšího školního věku, nejsou z epidemiologických důvodů 

vhodné. Rodiče nesou plnou zodpovědnost za bezpečnost dětských návštěvníků.  

 

 Návštěvy matek a novorozenců osobami s infekčním onemocněním nejsou vhodné.  

 

 V době od 7.30 do 10.30 hod. probíhají na oddělení vizity, výkony, provádí se konziliární 

vyšetření, proto je vhodnější navštívit Vaše dítě na JIPN až po této době.  

 

 Velká vizita probíhá vždy ve středu a v pátek v době od 10.30 do 12.30 hod., proto 

doporučujeme navštěvovat JIPN až po jejím skončení.  

 

 Zpravidla se děti na oddělení JIP ošetřují a krmí v tříhodinovém režimu (v 9, 12, 15 atd. hod.) 

v čase mezi tím potřebuje Vaše dítě především klid a spánek. Své miminko můžete při 

návštěvě klokánkovat, pohladit, fotografovat, domluvte se, prosím, nejdříve s ošetřující 

sestrou.  

 

 Prosíme Vás, abyste respektovali každé miminko jako pacienta, který má právo na soukromí a 

ochranu informací, nenahlížejte proto do zdravotnické dokumentace a inkubátorů jiných dětí.  

 

 V případě, že maminka uvažuje o používání odsávačky mateřského mléka, která je k dispozici 

na oddělení, (firma MEDELA, ARDO), je nutné zakoupit si vlastní odsávací sety.  

 
Podle závažnosti i stavu dítěte jsou oba rodiče, zpravidla první matka, osobně informováni 

ošetřujícím lékařem. Z důvodu optimalizace komunikace a návaznosti sdělovaných informací 

podává informace o zdravotním stavu dítěte ošetřující lékař v pracovní době.  

 

 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 v 

jakém rozsahu chtějí informovat.  
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 Pro případ telefonických informací uvádíme telefonické spojení na lékaře 261 083 623 a na 

JIPN 261 083 621. 

 

Trvalá přítomnost zákonných zástupců dětí na JIPN  

 

Na JIPN umožňujeme zákonným zástupcům nezletilého pacienta návštěvy dle stanoveného 

režimu, včetně možnosti několikahodinového „klokánkování“ (kangaroo care).    

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.  

 

Po narození dítěte:  

 

1) Rodný list je vystaven do 30 pracovních dnů od narození, vyzvedněte si jej u příslušného 

matričního úřadu, kde se dítě narodilo, nebo Vám bude zaslán na adresu, kterou jste udali v 

dotazníku.  

2) Pokud je jeden rodič cizinec nebo oba rodiče cizinci je nutno vyzvednout rodné listy dětí 

narozených v naší porodnici vždy v pondělí, ve středu, nebo ve čtvrtek na adrese:  

 

Úřad městské části Praha 4  

Antala Staška 2059/80b  

Praha 4 - Krč  
tel.: 261 192 159, 261 192 145  

Doprava - od nemocnice autobusem č. 193  

 

Po předložení OP matky a otce, bude Vám nebo rodinným příslušníkům rodný list dítěte vydán. 

  

3) Po převzetí rodného listu své dítě přihlaste na zdravotní pojišťovnu matky. Vezměte si s 

sebou rodný list dítěte, OP matky a kartičku zdravotní pojišťovny matky.  

 

                                                                       Děkujeme za spolupráci a dodržování tohoto řádu 
 

 

 

 

 

 

 

 


