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Doporučený denní režim oddělení 
Kojenecké oddělení, oddělení větších dětí + JIP 

 
06, 00  - 07, 00 hod.              buzení, teploměry, odběry  

biologického materiálu 
07, 00  - 07, 30 hod.              ranní hygiena, přebalování, vážení dětí, 

úprava lůžka, předoperační příprava,  
podávání snídaně diabetikům 

07, 30  - 08, 00 hod.                podávání snídaně, krmení kojenců, předoperační příprava, příprava na vizitu 

08, 00  - 08, 30 hod. transport na operační sál dle operačního programu 

08, 30  - 11, 00 hod. ranní lékařská + sesterská vizita, podávání informací lékařem, plnění ordinací 
lékaře, specializovaná vyšetření, odběry biologického materiálu 

10, 00  - 11, 00 hod.                vizita s primářem (Pondělí a Čtvrtek), od 11. 00 hodin plánované příjmy 

10, 30  - 11, 30 hod. krmení kojenců a batolat, přebalování, úprava lůžka, přesnídávka dětí 

11, 30  - 12, 00 hod.                podávání oběda 

12, 00 -  13, 00 hod. podávání oběda diabetikům, úprava pokojů, uložení dětí ke spánku a 
odpočinku 

13, 00 -  14, 30 hod. polední klid, edukace doprovodu dětí 

13, 00 -  13, 30 hod. krmení a přebalování 

14, 00 -  15, 30 hod. odpolední lékařská vizita 

16, 00 - 17, 00 hod. doporučená doba návštěv – PONDĚLÍ až PÁTEK 

14, 00  - 17, 00 hod. doporučená doba návštěv – VÍKENDY a SVÁTKY 

14, 30 - 15, 00 hod. krmení a přebalování batolat, teploměry, příprava a podávání svačiny 

15, 00  - 16, 30 hod. koupání, teploměry, vážení kojenců a batolat, úprava lůžek 

15, 00  - 17, 30 hod. zaměstnávání větších dětí, podávání svačiny, plnění ordinací lékaře 
z odpolední vizity, odběry biologického materiálu 

16, 30  - 17, 00 hod. krmení a přebalování kojenců 

17, 30 - 18, 00 hod. podávání večeře 

18, 00 - 19, 00 hod. večerní hygiena, přebalování a ukládání malých dětí ke spánku, úprava lůžka 

19, 30 - 21, 30 hod. krmení a přebalování kojenců 

20, 30 hod. podávání II. Večeře diabetikům 

21, 00 hod. uložení starších dětí ke spánku 

21, 00 - 06, 00 hod. plnění ordinací lékaře, krmení a přebalování kojenců 

od 22, 00 hod. noční klid 

 

V průběhu celého dne dochází k dodržování a plnění léčebného a ošetřovatelského režimu, dle individuálních 
potřeb pacientů. 
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