Informacje organizacyjne dotyczące procedury przyjęcia i hospitalizacji pacjentów
w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD
PLANOWE PRZYJĘCIE DO KLINIKI
1. Przyjęcie do Kliniki jest realizowane na podstawie skierowania do Szpitala.
2. W trybie planowym do Kliniki przyjmowani są wyłącznie pacjenci z ujemnym wynikiem badania
metodą PCR w kierunku COVID-19 (nie dotyczy ozdrowieńców do 3 miesięcy po chorobie)
3. Badanie metodą PCR u dziecka i opiekuna wykonane jest w IPCZD lub w miejscu zamieszkania –
badanie jest ważne przez 72 godziny.
a. W wyznaczonym terminie (zwykle dzień przed planowanym przyjęciem) pacjent i opiekun
zgłaszają się do Punktu Pobrania COVID-19 w IPCZD w godzinach 8-11 (czynne cały tydzień).
b. Skierowanie na badanie w IPCZD wystawia Klinika i przekazuje do Punktu Pobrań.
c. Wyniki wymazów na COVID-19 (metodą PCR) są dostępne w dniu pobrania w godzinach
popołudniowych (zwykle po godz. 16:00). Informacja o wyniku przekazywana jest SMS-em.
d. W razie wyniku wątpliwego lub dodatniego, lub braku informacji o wyniku prosimy o kontakt
telefoniczny z lekarzem dyżurnym Kliniki tel. 22-815-71-31, po godz. 17:00.
4. W dniu przyjęcia do Kliniki proszę zgłosić się do szpitala o wyznaczonej godzinie do IZBY PRZYJĘĆ najpierw do stanowiska TRIGE. Po pomiarze temperatury u pacjenta i opiekuna oraz po
wypełnieniu ankiety w punkcie TRIAGE należy wybrać przycisk „Klinika Patologii Noworodka”.
5. Po wypełnieniu niezbędnej dokumentacji pacjent zostaje przekierowany do Kliniki.
6. W przypadku przyjęcia do Kliniki po godzinie 15, korzystamy z wejścia IZBA PRZYJĘĆ – po
przeprowadzeniu TRIAGE i wypełnieniu dokumentacji pacjent zostaje przekierowany do Kliniki.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Skierowanie do Szpitala (w przypadku e-skierowania – wymagany nr kodu).
2. Książeczka Zdrowia Dziecka i Karta Wypisowa z Oddziału Noworodkowego.
3. Inne karty wypisowe z hospitalizacji/ konsultacji dziecka (jeśli były).
4. Pełna dokumentacja z okresu ciąży (Karta Ciąży!!!, badania USG, badania laboratoryjne).
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POBYT W ODDZIALE
Rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo do całodobowego pobytu przy dziecku w Oddziale.
a. Ze względów epidemiologicznych zaleca się ograniczenie do minimum (optymalnie 1 osoba)
liczby opiekunów pozostających przy dziecku.
b. W trosce o odpoczynek i dobrą kondycję zachęcamy, aby w godzinach nocnych (22:00- 6:00)
mamy odpoczywały w pokojach socjalnych, przychodząc na salę dziecka jedynie na karmienie,
czy w przypadku niepokoju dziecka.
c. W przypadku dzieci leczonych na Odcinku Intensywnej Terapii Noworodka, przy dziecku
przebywać można w godzinach 6:00-22:00.
d. Przy każdym łóżeczku dziecka znajduje się wygodny fotel do odpoczynku i karmienia dziecka.
e. Za pobyt przy dziecku nie pobiera się żadnych opłat.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne
pacjentów, prawo do odwiedzin i sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w Oddziale, może
być czasowo ograniczone przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Kliniki.
Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez innego członka rodziny np. babcia dziecka, może mieć
miejsce na podstawie pisemnego upoważnienia, po uzyskaniu zgody Kierownika Kliniki
Objawy infekcji u rodzica/opiekuna (katar, grypa, opryszczka, biegunka, zakażenia skórne itp.)
stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do sprawowania opieki nad dzieckiem / odwiedzin, z
uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dla pacjentów Kliniki.
Osoby wchodzące na teren Kliniki zobowiązane są pozostawić wierzchnie okrycia (kurtki, płaszcze)
w szatni ogólnodostępnej (całodobowo).
Osoby przebywające z dzieckiem w Oddziale zobowiązane są do:
a. utrzymywania stałego kontaktu z zespołem medycznym w celu ustalenia zasad prawidłowej
opieki nad chorym dzieckiem oraz uczestnictwa w opiece nad chorym dzieckiem
b. zabezpieczenia barierki łóżeczka, inkubatora pacjenta, gdy oddalają się od dziecka
c. utrzymania porządku w salach pacjentów oraz w pokoju socjalnym, dbania o własną higienę
d. stosowania się do obowiązującego na terenie całego szpitala zakazu palenia tytoniu, spożywania
alkoholu oraz używania środków odurzających.
Podczas wykonywania procedur medycznych - (intubacja, kaniulacja naczyń, punkcja lędźwiowa,
pobieranie krwi na badania, cewnikowanie pęcherza moczowego itp.) - rodzice/ opiekunowie będą
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proszeni o opuszczenie sali chorych.
Na salach chorych zabronione jest:
a. prowadzenie rozmów telefonicznych
b. spożywanie posiłków i picie gorących napojów
c. używanie czajników elektrycznych, podgrzewaczy, sterylizatorów do butelek
d. filmowanie, nagrywanie, fotografowanie personelu i innych pacjentów bez ich zgody
(filmowanie, fotografowanie może dotyczyć wyłącznie własnego dziecka)
e. suszenia ubranek, ręczników na kaloryferach
Na terenie kliniki znajdują się pokoje socjalne dla rodziców/ opiekunów hospitalizowanych
pacjentów– wspólna przestrzeń z łóżkami i szafkami nocnymi dla każdej matki, łazienka
(WC/prysznic), pralka z suszarką, aneks kuchenny (lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik).
a. Udostępnione pokoje socjalne służą do wypoczynku, spożycia posiłku, wypicia gorących
napojów, skorzystania z łazienki.
b. W częściach sypialnych mogą nocować wyłącznie matki/ opiekunki prawne dzieci
hospitalizowanych.
Osoby przebywające w pomieszczeniach socjalnych zobowiązane są dbać o porządek oraz
powierzony sprzęt tj. łóżko i jego wyposażenie oraz sprzęt w przestrzeni wspólnej.
a. W godz.12.00-12.45 należy udostępnić pokoje personelowi sprzątającemu.
b. Do suszenia ubranek, ręczników, etc. używamy przeznaczonych do tego celu suszarek
elektrycznych lub suszarek do rozwieszania prania – nie należy wykorzystywać kaloryferów.
Klinika nie zapewnia:
a. pościeli ani ręczników dla matek – prosimy o zabranie własnej kołdry/ śpiwora, poduszki,
prześcieradła (najlepiej z gumką) oraz poszewek.
b. wyżywienia rodzicom/opiekunom, ale na terenie IPCZD znajduje się stołówka (obiady,
przekąski, ciasto) oraz sklepy (kosmetyki, art. spożywcze).
c. ubranek, pieluszek ani kosmetyków pielęgnacyjnych (poza sytuacjami wyjątkowymi) – prosimy
zabrać wszystkie potrzebne rzeczy dla dziecka.
W Klinice zachęcamy do karmienia naturalnego. W przypadku p/wskazań lub niemożności
karmienia pokarmem matki, zapewniamy mleko modyfikowane.
a. Dostępna jest szeroka gama mieszanek początkowych w większości w formie RTF (ready to feed
– gotowe do spożycia – jednorazowe buteleczki z mieszanką początkową i smoczkiem).
b. W przypadku, gdy dotychczas stosowane u dziecka mleko modyfikowane nie jest dostępne w
Klinice, należy zabezpieczyć odpowiednią ilość mieszanki na czas hospitalizacji, a także butelki i
smoczki oraz zamykany pojemnik do przechowywania czystych butelek i smoczków. Zalecamy
posiadanie własnego sterylizatora.
c. W przypadku matek karmiących odciągniętym pokarmem kobiecym prosimy o zabezpieczenie
sprzętu jak w punkcie „b” oraz laktatora.
d. Klinika posiada dostęp do mleka z Banku Mleka Kobiecego – mleko z Banku jest stosowane
wyłącznie ze wskazań lekarskich.
Personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste.
WYPIS DO DOMU

Przed wypisem z Oddziału należy:
1. Wypełnić i podpisać druk oświadczenia potwierdzającego liczbę dni pobytu matki / opiekuna
prawnego w oddziale przy dziecku (żółty formularz) – druk przekazujemy na lożę pielęgniarską (druk
jest częścią dokumentacji medycznej dziecka).
2. Odebrać od lekarza prowadzącego Kartę Informacyjną oraz pozostałą dokumentację dziecka.

