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Informacje dla rodziców dot. szczególnych ustaleń organizacyjnych w Oddziale Neonatologicznym I  

w zakresie odwiedzin i organizacji pracy 

 

Obowiązuje od: 04.03.2023 r. 

Drodzy Rodzice /Przedstawiciele Ustawowi  
poniższe zalecenia zostały opracowane dla dobra, komfortu i bezpieczeństwa Waszych dzieci. 

 
1. Wejście na Oddział Neonatologiczny I jest możliwe jedynie w maseczce oraz po odbyciu instruktażu 

u koordynatora odwiedzin (podwinięcie rękawów do łokci, zdjęcie biżuterii, zegarka  

i dezynfekcja rąk według schematu). Przed wejściem należy również zdezynfekować telefon 

komórkowy. W trakcie opieki nad dzieckiem nie należy korzystać z telefonu komórkowego 

(prowadzenie rozmów, wysyłanie wiadomości). Prosimy o wyciszenie telefonu i umieszczenie go  

w kieszeni ubrania lub w szafce u koordynatora odwiedzin. 

2. Rodzice / przedstawiciele ustawowi mogą przebywać u dziecka bez ograniczeń, jednak ze względów 

organizacyjnych, epidemiologicznych i bezpieczeństwa zalecamy aby: 

• jednoczasowo przy dziecku była tylko jedna osoba. 

• ojcowie dzieci przebywali przy dziecku do godziny 18:45 (matki dzieci mogą przebywać przy dziecku 

przez całą dobę). 

3. Informacji o stanie zdrowia dzieci, udzielają osobom uprawnionym lekarze do godziny 15:00 

w dni robocze a w soboty, niedziele i święta od 15:30 po zbadaniu dzieci, w kontakcie 

bezpośrednim lub telefonicznie, po weryfikacji tożsamości. 

4. Do otrzymywania informacji o stanie zdrowia dziecka mają prawo tylko 

rodzice/przedstawiciele ustawowi dziecka oraz osoby upoważnione przez 

rodziców/przedstawicieli ustawowych dziecka.  

5. Podczas odwiedzin u dziecka istnieje możliwość odciągania pokarmu w pokoju laktacyjnym i skorzystania 

z porady laktacyjnej.  

6. Przekazywanie pokarmu naturalnego, odciągniętego w domu, dla pacjenta przebywającego w oddziale, jest 

możliwe codziennie od godziny 7:00 do 19:00. Pokarm odbiera pracownik oddziału. Po godzinie 19:15, 

pokarm odciągnięty w domu, można przekazać pielęgniarkom, położnym lub pielęgniarzom opiekującym się 

dzieckiem. 

7. Funkcjonowanie Kuchni Mlecznej:  

• Kuchnia Mleczna czynna jest 7:00 – 19:00 

• pokój laktacyjny czynny jest całą dobę  

• w godzinach od 7:00-18:15 istnieje możliwość korzystania z laktatorów szpitalnych w pokoju 

laktacyjnym,  

a w pozostałych godzinach pokarm można odciągać przy użyciu laktatorów dostępnych w oddziałach 

lub własnych. 

• informacji o odciąganiu i przechowywaniu pokarmu udziela pracownik Kuchni Mlecznej, a zasady 

szczegółowe odciągania i przechowywania mleka matki, w formie pisemnej, dostępne są 

u koordynatora odwiedzin. 

8. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zabrania się przetwarzania danych 

biometrycznych (w szczególności filmowania i/lub fotografowania) pacjentów, personelu lub innych osób 

bez uzyskania ich wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych. 
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