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Telefonske številke in elektronski naslovi:

KO za neonatologijo:

Neonatalna ambulanta:

Tel:

+ 386 1 522 92 74

Fax:

+ 386 1 522 40 35

Tel:

+ 386 1 522 34 01

e-pošta: amb.neon@kclj.si
Predstojnica KO za neonatologijo:
izr.prof.dr. Darja Paro Panjan, dr.med.

+ 386 1 522 92 84
+ 386 1 522 86 51
e-pošta: darja.paro@kclj.si

Kabineti zdravnikov, specialistov:
asist.dr. Petja Fister, dr.med.

+ 386 1 522 93 56

Aneta Soltirovska Šalamon,dr.med.

+ 386 1 522 93 56

Jana Lozar Krivec, dr.med.

+ 386 1 522 93 56

asist.dr. Borut Bratanič dr.med.

+ 386 1 522 92 78

Gregor Nosan, dr.med.

+ 386 1 522 92 78

Glavna medicinska sestra KO za neonatologijo:
Ana Galič, dms,

+ 386 1 522 92 89
+ 386 1 522 87 96
e-pošta: ana.galic@kclj.si

Tajnica oddelka:
Simona Oblak

+ 386 1 522 93 48
e-pošta: simona.oblak@kclj.si
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Spoštovani starši !
Ob sprejemu Vašega otroka na “Klinični oddelek za neonatologijo” Pediatrične klinike (KONEO), Vam s
tem obvestilom želimo na kratko predstaviti nekatere postopke in pravila delovanja našega oddelka. Oddelek je
del Pediatrične klinike in sprejema bolne novorojenčke, ki potrebujejo dodatne preiskave in specialno oskrbo.
Nahaja se v prvem nadstropju (N1), v “B” delu stavbe.

Sprejem novorojenčka
Vašega otroka je na naš oddelek napotil pediater iz porodnišnice, oziroma otrokov izbrani pediater. Ob
prihodu na oddelek bo otroka sprejela medicinska sestra, z Vami pa se bo pogovoril zdravnik, ki bo otroka
pregledal in predvidel potrebne ukrepe. Medicinska sestra Vam bo razložila hišni red na oddelku.
Obiski
Oddelek je odprt za obiske preko dneva do 18. ure, vendar vas prosimo, da razumete, če boste kdaj zaradi
poteka dela naprošeni, da za kratek čas počakate pred oddelkom. Vljudno prosimo, da pred obiskom pozvonite in
se predstavite v domofon. Če bo glede na delo na oddelku le mogoče, Vam bomo odprli vrata, sicer boste nekaj
trenutkov potrpeli v avli pred oddelkom. Mati, ki bo sprejeta na Pediatrično kliniko, bo dobila kartico s katero bo
lahko vstopala na naš oddelek; seveda bo otroka obiskoval tudi oče, vendar Vas prosimo, da ob prihodu preverite
možnost obiska pri medicinski sestri, ki skrbi za Vašega otroka. Vljudno Vas prosimo, da v izogib okužbam
hospitaliziranih novorojenčkov dosledno upoštevate higienske ukrepe, ne obiskujete otroka, kadar ste bolni in si
pred vsakim vstopom na oddelek obvezno umijete roke. Ob obisku se zadržujte le pri svojem otroku. Prosimo
tudi, da ne motite miru, ki ga potrebuje Vaš otrok, kot tudi ostali bolni novorojenčki ter, da skupaj z nami
poskrbite za mirno, tiho in prijazno bolnišnično okolje.

Osebje
Med bivanjem Vašega otroka na KONEO boste prihajali v stik z različnim zdravstvenim osebjem, ki
neposredno ali posredno skrbi za vašega malčka. O zdravstvenem stanju se boste pogovarjali z zdravnikom;
izčrpneje ob sprejemu in odpustu Vašega otroka iz bolnišnice. Seveda pa boste informacije o stanju in poteku
zdravljenja dobili tudi dnevno, ob prihodu na oddelek ali ob delavnikih po telefonu med 11. in 12. uro.
Z medicinsko sestro, ki neguje Vašega novorojenčka, se boste dnevno pogovarjali o stanju otroka: o njegovem
počutju, hranjenju in spanju, ter o morebitnih drugih otrokovih potrebah in značilnostih.
Fizioterapevtka Vas bo, glede na otrokove potrebe, poučila o pravilnem rokovanju z novorojenčkom.
S klinično psihologinjo se lahko pogovorite na skupnem sestanku za starše, ki je predviden ob sredah, ob 12,30
uri, v »P2«, seminar 1. Seveda pa se z njo lahko pogovorite tudi individualno.
O prehrani matere po porodu Vam bo v pogovoru in predavanju, ki ga imamo po predhodni najavi ob četrtkih, ob
10. uri, v »P2«, v seminarju 1, povedala dietetičarka.
Administrativne zadeve, kot so napotnice, zdravstveno zavarovanje, popisi bolezni, bo z Vami urejala
administratorka, ki bo do odpusta Vašega novorojenčka tudi pripravila odpustnico.
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Sprejem mamic v bolnišnico
Za matere hospitaliziranih novorojenčkov so trenutno na voljo namestitve na Pediatrični kliniki, vendar
izven KONEO. Prednost imajo doječe matere iz oddaljenih krajev, po odpustu iz porodnišnic, saj na KONEO
nimamo ginekološke oskrbe. Z določeno mero potrpežljivosti in truda lahko zagotovimo sobivanje otrok in mater
v skoraj vseh primerih. Navodila za bivanje mater dobite posebej. Ob sprejemu potrebujete: veljavno kartico
zdravstvenega zavarovanja, 10 Euro gotovine za akontacijo za kartico, ter pribor za osebno higieno.
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