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OROFACIÁLNÍ STIMULACE

REŽIM NÁVŠTÌV:

10 KROKU PRO BEZPEÈÍ DÍTÌTE
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Bìhem pobytu v návštìvním prostoru nevyndávejte dìti z postýlek pokud to není nezbytnì nutné.
Omezte dobu pobytu novorozencù v návštìvní místnosti na rozumnou dobu ( co nejkratší ).
Nedovolte pøístup nemocných návštìv k novorozenci nebo návštìv v inkubaèní dobì
infekèního onemocnìní.
Živé kvìtiny nejsou na oddìlení povoleny.
Nepoužívejte postýlku na pøevážení jakýchkoliv pøedmìtù, pøedevším tašek s jídlem a podobnì.

Nedovolte pøístup nemocných návštìv k novorozenci nebo návštìv
v inkubaèní dobì infekèního onemocnìní.
Živé kvìtiny nejsou na oddìlení povoleny.
Nepoužívejte postýlku na pøevážení jakýchkoliv pøedmìtù,
pøedevším tašek s jídlem a podobnì.

Provádíme u novorozencù narozených pøed 32. gestaèním týdnem a individuálnì v pøípadì potøeby.
Provádíme u stabilního dítìte ( i na ventilaèní podpoøe ), pøed krmením, 3x dennì ev. èastìji.
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MILÉ MAMINKY:

MILÁ MAMINKO:

SRDÍÈKO

SLUNÍÈKO

KOLEÈKO

Po celou dobu pobytu v porodnici peèuje o Vaše novorozené dítì
kolektiv pracovníkù neonatologického ( novorozeneckého ) oddìlení.

Po celou dobu pobytu v porodnici peèuje o Vaše novorozené dítì
kolektiv pracovníkù neonatologického ( novorozeneckého ) oddìlení.

plynulý pohyb obìma ukazováky od støedu oboèí
k bradì, 3 opakování

Po celou dobu pobytu je personál neonatologického oddìlení pøipraven Vám poradit,
pomoci v péèi o Vaše dítì a zodpovìdìt veškeré Vaše dotazy.

Pravidelná každodenní vizita u Vašich dìtí probíhá mezi 8.-10. hodinou
dopoledne. Navíc vždy v úterý a ve ètvrtek mezi 10.30-11.00 hodin probíhá
velká vizita vedená primáøem neonatologického odd. nebo jeho zástupcem.

Pravidelná každodenní vizita u Vašich dìtí probíhá mezi 8.-10. hodinou
dopoledne. Navíc vždy v úterý a ve ètvrtek mezi 10.30-11.00 hodin probíhá
velká vizita vedená primáøem neonatologického odd. nebo jeho zástupcem.

jemným tahem, obìma ukazováky souèasnì
smìøujeme paprskovitì k ústùm, 3 opakování

Je nutné dùslednì dbát na hygienu rukou - ruce si myjte mýdlem z dávkovaèe a k usušení
použijte jednorázové ruèníky. Pøed každou manipulací s dítìtem a také po ní proveïte
dezinfekci rukou dezinfekèním roztokem z dávkovaèe, neotírejte a nechte zaschnout.

Po celou dobu pobytu je personál novorozeneckého oddìlení pøipraven
Vám poradit, pomoci v péèi o Vaše dítì a pøedevším zodpovìdìt veškeré
Vaše dotazy a to nejen pøi pøíležitosti výše uvedených vizit.

Po celou dobu pobytu je personál novorozeneckého oddìlení pøipraven
Vám poradit, pomoci v péèi o Vaše dítì a pøedevším zodpovìdìt veškeré
Vaše dotazy a to nejen pøi pøíležitosti výše uvedených vizit.

ukazovákem, plynulým pohybem kroužíme 
kolem úst, 3 opakování

Dítì ošetøujte v inkubátoru nebo v postýlce, v pøípadì potøeby na pøebalovacím pultu.
Ne na Vaší posteli ! Dodržujte zásady bezpeèné manipulace s dítìtem !

Je nutné dùslednì dbát na hygienu rukou - ruce si myjte mýdlem
z dávkovaèe a k usušení použijte jednorázové ruèníky. Pøed každou manipulací
s dítìtem a také po ní proveïte dezinfekci rukou dezinfekèním roztokem
z dávkovaèe, neotírejte a nechte zaschnout. 

Je nutné dùslednì dbát na hygienu rukou - ruce si myjte mýdlem
z dávkovaèe a k usušení použijte jednorázové ruèníky. Pøed každou manipulací
s dítìtem a také po ní proveïte dezinfekci rukou dezinfekèním roztokem
z dávkovaèe, neotírejte a nechte zaschnout. 

ukazovákem a prostøedníkem ( obou rukou )
souèasnì smìrem od koutkù úst ke støedu
po rtech - jemný tlak, 3 opakování

Vaše dítì nesmí nikdy zùstat bez dohledu dospìlé osoby nebo zdravotnického personálu.

Své dítì ošetøujte v novorozenecké postýlce, v pøípadì potøeby na pøebalovacím
stole. Dbejte na dodržování zásad bezpeèné manipulace s dítìtem !

Své dítì ošetøujte v novorozenecké postýlce, v pøípadì potøeby na pøebalovacím
stole. Dbejte na dodržování zásad bezpeèné manipulace s dítìtem !

Pokud máte povolené vycházky s dítìtem, neopouštìjte areál nemocnice. 

Vaše dítì nesmí nikdy zùstat bez dohledu dospìlé osoby
nebo zdravotnického personálu.

Pøi odchodu z oddìlení se musíte pøevléci a pøezout ( šatna matek ).

Vnitøní øád Nemocnice Èeské Budìjovice, a.s. je Vám k dispozici v jídelnì matek.

Doporuèená doba návštìv je dennì mezi 14.00 - 17.00 hodinou.
Pro návštìvy je vyèlenìna návštìvní místnost pøed vstupem na oddìlení.
Jídelna matek není místnost pro návštìvy.
Návštìvy pøi vstupu na oddìlení musí používat pláštì a návleky na obuv.
Návštìvy na pokoji omezte na nezbytnì nutnou dobu na 5 až 10 minut.
Pøed kontaktem s dítìtem nebo pomùckami sloužícími k jeho ošetøování si musí
návštìva umýt a dezinfikovat ruce.
Živé kvìtiny nejsou na neonatologickém oddìlení povoleny.
Vchod na oddìlení musí být uzavøen - chráníte tím své dítì, Vás i Váš majetek pøed
cizími osobami.

Žádné potraviny nesmí být z hygienických dùvodù na pokojích, ukládejte je v jídelnì matek
do pro Vás vyèlenìných chladnièek.

Doporuèená doba návštìv je dennì mezi 14.-17. hod., kdy máte možnost ukázat
svým nejbližším Vaše novorozené dítì. Prosíme používejte k tomuto úèelu
výhradnì Vaší pojízdnou dìtskou postýlku a vyèlenìný prostor pro návštìvy.

Vaše dítì nesmí nikdy zùstat bez dohledu dospìlé osoby
nebo zdravotnického personálu.

prstem jedné ruky obkroužíme dásnì, provádí
edukovaná matka ( ev. sestra totéž sterilní štìtièkou )

Vaše dítì nesmí nikdy zùstat bez dohledu dospìlé osoby nebo zdravotnického personálu!
V pøípadì potøeby kontaktujte sestru, použijte zvonek ( signalizaèní zaøízení ).

Na sesternu dítì vždy pøivážejte v jeho postýlce - nikdy jej nenoste pouze v náruèí.

Pøejeme Vám klidný a bezproblémový pobyt s Vaším novorozeným
dítìtem na našem oddìlení.

Pøejeme Vám klidný a bezproblémový pobyt s Vaším novorozeným
dítìtem na našem oddìlení.

Pøejeme Vám klidný a bezproblémový pobyt s Vaším novorozeným
dítìtem na našem oddìlení.

Neonatologické oddìlení Nemocnice Èeské Budìjovice, a.s.
Neonatologické oddìlení Nemocnice Èeské Budìjovice, a.s.

Vždy dbejte na bezpeènou manipulaci s dítìtem !
- vaše ruce zaujímají na tìle dítìte vždy 2 pevné body
- dítì držte v náruèí v kontaktu s Vaším tìlem

Pokud budete dítì ošetøovat na pøebalovacím pultu, pøipravte si nejprve veškeré pomùcky
( hygienické potøeby, pleny, obleèení ) a potom pøendejte dítì na pult.
Od pøebalovacího pultu se již nevzdalujte!

3.

Dítì ošetøujte pøedevším v jeho postýlce nebo v inkubátoru. 2.

4. Pokud je Vaše dítì uloženo v inkubátoru:
- nikdy se nevzdalujte od inkubátoru s dítìtem, pokud jsou jeho dvíøka otevøená
- po zavøení inkubátoru vždy zkontrolujte, zda jsou dvíøka inkubátoru øádnì zajištìna

6. Držení dítìte zavinutého v peøince: Držení dítìte bez peøinky:7.

8. Zvýšenou opatrnost vìnujte držení a pøenášení mokrého dítìte pøi koupeli:
- hlavièka se opírá o pøedloktí Vaší ruky, jejíž prsty zároveò pøidržují vzdálenìjší ramínko
   a horní èást paže dítìte, druhá ruka podepírá zadeèek a pøidržuje vzdálenìjší stehýnko.

10. Návštìvy:
- používejte k tomuto úèelu výhradnì vyèlenìný prostor pro návštìvy a Vaší pojízdnou
  dìtskou postýlku, nikdy dítì nepøenášejte v náruèí !
- nevyndávejte dítì bìhem pobytu v návštìvní místnosti z postýlky,
  pokud to není nezbytnì  nutné
- prosíme nenechávejte starší sourozence dítìte pojíždìt s postýlkou jako s koèárkem
- bìhem návštìvy na pokojích rovnìž dodržujte všechna výše uvedená opatøení
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