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INFORMACE RODIČŮM DĚTÍ HOSPITALIZOVANÝCH NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ A
RESUSCITAČNÍ PÉČE (JIRP) A ODDĚLENÍ 16B, 16D
Vážení rodiče,
věnujte prosím důkladnou pozornost následujícím řádkům. Předejde se tak možným
nedorozuměním.
Vzájemná důvěra mezi námi je zásadním předpokladem pro zdárný průběh léčby a pobytu
na oddělení.
Vaše dítě bylo přijato do péče Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Oddělení pečuje o nezralé a nemocné novorozence ze všech porodnic olomouckého regionu
a okolí. Je jedním z dvanácti, které pokrývají celé území republiky.
Dovolte nám úvodem sdělit několik důležitých informací nutných pro bezproblémovou
komunikaci a vytvoření předpokladů pro co nejužší kontakt Vás a Vašeho dítěte.
INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU
Informace o zdravotním stavu dítěte poskytuje ošetřující lékař osobně nebo telefonicky
výhradně rodičům nejlépe v době: od 10:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:00 hod, na
telefonním čísle: 588 444 113 – Jednotka intenzivní a resuscitační péče
588 444 117 – Oddělení 16B, 16D
Z důvodu možného zneužití informací o Vašem dítěti cizí osobou musíme požadovat hned
v úvodu telefonátu jméno a příjmení dítěte a koncovku RČ matky dítěte - čtyři poslední
čísla za lomítkem. Bez těchto údajů nebude telefonická informace poskytnuta.
NÁVŠTĚVY
V zájmu ochrany všech hospitalizovaných dětí je vstup povolen bez omezení pouze rodičům
dítěte.
Doporučené návštěvní hodiny pro prarodiče a sourozence dítěte:
všední dny
od 13:00 do 17:00 hodin
dny pracovního klidu
od 10:00 do 17:00 hodin
V tuto dobu obvykle nejsou prováděny diagnostické a terapeutické úkony a můžete tedy trávit
nerušeně čas se svým dítětem.
Sledujte jen své dítě. I Vám by bylo nemilé, kdyby Vaše dítě okukoval někdo cizí.
Návštěvy prarodičů a sourozenců dítěte jsou možné pouze v omezeném režimu, na
nezbytně krátkou dobu a v co nejmenším počtu návštěv během hospitalizace. Mohou
dítě krátce navštívit pouze v doprovodu jednoho z rodičů tak, aby nebyly současně
přítomny u dítěte více než dvě osoby. Pro děti hospitalizované na pokoji s matkou
platí, že návštěvy probíhají na místě k tomu určeném. Dále není vhodné, aby dítě
navštívily za den více než 4 osoby. Nikdo z navštěvujících osob samozřejmě nesmí mít i
jen banální infekční onemocnění ani být v kontaktu s osobou, která takovým
onemocněním trpí.

Pokud se necítíte dobře nebo máte sebemenší infekci (rýmu, kašel, svalovou slabost,
teplotu, bolesti hlavy atd.) prosím nechoďte na návštěvu. Porušováním této skutečnosti
ohrožujete přímo životy všech novorozenců u nás hospitalizovaných a to včetně svého dítěte!
Tato opatření jsou nutná z různých důvodů. Hlavním důvodem je maximální omezení
nebezpečí vzniku infekcí u dětí se sníženou imunitou. Dále pro zachování klidu a intimity pro
ostatní děti a rodiče při omezených možnostech oddělení (prostorové možnosti atp.).
Na všechny případné dotazy prosím zeptejte zdravotnického personálu. Personál má právo
ukončit Vaši návštěvu v případě rizik spojených s Vaším stavem nebo vytížeností oddělení.
Pokud s sebou máte další dítě, musíte zajistit dohled nad ním po dobu, kdy jdete za svým
novorozencem na návštěvu. Takové děti nemohou být na oddělení samy a bez dozoru. Za
své děti na návštěvě nesou rodiče stále zodpovědnost v celém prostoru oddělení.
Ve Fakultní nemocnici je dostupná psychologická pomoc a je možné využít služeb
nemocničního kaplana. Můžete tyto službu bez obav využít.
Telefonní kontakty:
Psycholog: 727 816 662
Nemocniční kaplan: 733 789 731
Případné podněty, pochybnosti či stížnosti můžete ihned vyřídit s ošetřující sestrou nebo
lékařem. Můžete se také obrátit na vedení našeho pracoviště, kde vrchní sestra a primář
oddělení Vám budou k dispozici k dořešení vzniklé situace.
Dále je třeba dodržet následující podmínky:
-

Zdravotní pojištění: Podle zákona je nutné dítě pojistit do 8 dnů po narození (stejná
pojišťovna, jako má matka dítěte). Prosíme o časné doložení Průkazu zdravotního
pojištění – zdravotní sestře pečující o Vaše dítě. (Průkaz vydává příslušná zdravotní
pojišťovna na základě předložení Rodného listu dítěte.)

-

V případě změny příjmení dítěte během pobytu dítěte na Novorozeneckém oddělení
prosíme o doložení kopie rodného listu dítěte vystaveného na nové příjmení.

-

Pro své dítě přineste jednorázové pleny vhodné velikosti (minimální spotřeba
9ks/den), popřípadě po dohodě se sestrami i jiné pomůcky (např. vlhčené ubrousky).

-

Pro zajištění klidného prostředí se domluvte na používání mobilních telefonů, PC a
jiné techniky se zdravotnickým personálem Novorozeneckého oddělení.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kolektiv Novorozeneckého oddělení
Kontakt: E-mail: novorozenecke@fnol.cz
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