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POKOJE PRO MATKY HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ - 4. PATRO 

PPMD 

 

MILÁ MAMINKO, 

 

Vítáme Vás na oddělení.  Na našem oddělení jste ubytována proto, abyste mohla být 

na blízku svému dítěti. Budete-li mít nějaké problémy, otázky nebo si nebudete v něčem jistá, 

ptejte se lékařů a sester. Rádi s Vámi vše vyřeší. Snahou celého týmu je, abyste od nás 

odcházela spokojená.  

 

Rádi bychom Vás formou domácího řádu seznámili s pravidly, které je nutné 

dodržovat z důvodů provozních, hygienicko-epidemiologických a z důvodu léčebného 

režimu. 

 

Prosíme Vás, abyste během Vašeho pobytu respektovala všechny pokyny lékařů a 

sester. Na našem oddělení jste ubytována na pokojích určených pro matky dětí 

hospitalizovaných na novorozeneckém JIP, dětském JIP a kojeneckém oddělení. Na dobu 

pobytu si, prosím, neberte s sebou cenné věci. Při příjmu dostanete od sestry dva klíče, jeden 

od pokoje a jeden od denní místnosti. Po dobu Vaší nepřítomnosti zamykejte dveře pokojů. 

Na oddělení za Vaším dítětem docházejte dle potřeb dítěte a pokynů sester. Návštěvy za Vámi 

mohou chodit po celý den, ale nesmí bránit v péči o Vaše dítě na oddělení a rušit při 

odpočinku ostatní s Vámi ubytované maminky. Možnost návštěvy nejdéle do 20.00 hodin. 

 

Máte-li, maminko, Vaše dítě ošetřené, můžete se vzdálit z oddělení na vycházku. 

Musíte o tom informovat sestru. 

 

Vaše stravování -  snídaně, oběd, večeře - je zajištěno na denní místnosti 4. p PPMD. 

Prosíme Vás, dodržujte čas určený pro stravování. Po uvedené době bude z provozních a 

hygienických důvodů jídlo odneseno bez náhrady. Jídlo neodnášejte do jiných částí 

oddělení. Na denní místnosti udržujte pořádek, nekuřte na balkóně.  

 

Maminky dětí hospitalizovaných na 2. patře si nesmí z hygienicko-epidemiologických 

důvodů vodit děti na 4. patro.  

 

    Televizi máte k dispozici na denní místnosti. Vlastní přijímače ani jiné 

elektrospotřebiče do nemocnice nenoste. 

 

Od 22 hodin je nutné dodržovat noční klid /pozor na hlasité rozhovory, televizor/. 

 

    Pokud by docházelo, i přes upozornění ošetřujícího personálu, k porušování domácího 

řádu, a tedy léčebného režimu, museli bychom ukončit váš pobyt jako doprovodu dítěte na 

oddělení. 

 

 

 


