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NAVODILO PACIENTOM
HIŠNI RED ZA HOSPITALIZIRANE MAME
Spoštovana mamica!
Dovolite, da Vam ob rojstvu Vašega otroka najprej iskreno čestitamo in izrazimo najboljše želje. Klinični oddelek za
neonatologijo, kamor je bil sprejet Vaš otrok, se nahaja v 1. nadstropju: N1 – B. Osebje našega oddelka si iskreno želi, da bi
Vaš malček kar najhitreje okreval. V času ko je skupaj z Vami pri nas, obema želimo dobro počutje. Da bo sodelovanje med
nami kar najboljše, Vam v obliki hišnega reda podajamo nekaj informacij, ki se tičejo organizacije Vašega bivanja pri nas:
1. Vaš otrok potrebuje dnevno obravnavo na Oddelku za intenzivno nego, zato Vi bivate v sobi, ki je izven našega
oddelka.
2. Za hranjenje Vašega novorojenčka se individualno dogovorite s sobno medicinsko sestro, predvidene ure za hranjenje
so: 830, 1100, 1400, 1700, 2000, 2300, 200 in 500.
3. Vaše obroke hrane Vam bodo pripeljale naše gospodinje na teraso – v nadstropju P1.
4. Pri naročilu prehrane upoštevamo tudi Vašo predpisano dieto.
5. Obroki so servirani po »tablet« sistemu, kartonček z vašim imenom je potrebno vrniti v kovinsko škatlico, ki je na vozu
za hrano. V primeru, da kartonček pozabite vrniti, vam v kuhinji ne bodo pripravili naslednjega obroka.
6. Obroki so:
 zajtrk - 745 - 830,
 kosilo - 1145 - 1230,
 večerja - 1745 - 1830.
7. Kartica, ki jo boste dobili pri informatorju, Vam omogoča vstop na naš oddelke in na oddelek , kjer ste nastanjeni, saj z
njo odpirate vhodna vrata.
8. Prosimo Vas za red in čistočo ter za ustrezen odnos do bolnišnične opreme (za morebitne poškodbe odgovarjate
osebno).
9. Čisto posteljnino dobite na našem oddelku.
10. Umazano perilo in brisače odvrzite v ustrezen koš, ki je v kopalnici.
11. Uporablljene higienske vložke in papirnate brisače odvrzite v koš za smeti.
12. Bodite pozorni na svoje stvari, ker za morebitne kraje ne odgovarjamo.
13. Obiski po sobah za mamice so prepovedani, saj želimo preprečiti možnost prenosa okužb in s tem potencialne okužbe
Vašega otroka. Sobe so namenjene izključno Vašemu počitku.
14. Ob odpustu Vas prosimo, da pospravite svoje stvari iz hladilnika, slečete posteljo, perilo odvržete v koš za perilo in
posteljo označite z listkom » umazana postelja«.
15. Posteljnino in zaščitno prevleko za jogi pustite na postelji.
Prosimo Vas, da z razumevanjem upoštevate naš hišni red, sicer bomo morali prekiniti Vaše bivanje v bolnišnici. Za morebitne
pripombe, želje in predloge se lahko obrnete na sobno medicinsko sestro ali Albino Gubanc, dipl. m.s..
Želimo Vam prijetno bivanje!
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