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ÎN ATENŢIA MAMELOR  ! 
         CEA MAI  EFICIENTA METODA DE A PREVENI INFECTIA NOSOCOMIALA ESTE RESPECTAREA 

REGULAMENTULUI DE SALON 

 
 Sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in sectie si sa le respecte . Sa respecte regulamentul 

de ordine interioara a spitalului. In Sectia Neonatologie accesul vizitatorilor este interzis. 

 Mama nou nascutului  internat are  obligatia de a aplica zilnic regulile de igiena individuala ; 

 Ingrijirea si alimentarea  nou nascutilor se va face in conditii de igiena deplina (spalarea mainilor: inainte si 

dupa alimentare, dupa schimbarea scutecelor, lenjeriei; spalarea sanului inainte de alaptare, etc.); alimentarea 
nou nascutilor se va face numai conform prescriptiilor medicale; 

 Sa nu fumeze, conform Legii 15/2016 în spital este interzis fumatul; 

 Sa se spele pe maini, deorece spălarea frecventă a mâinilor este cel mai eficient mod de a preveni infecţiile 
nosocomiale: la intrarea şi ieşirea din salon; după folosirea grupului sanitar, înainte şi după masă, după 
diverse activităţi, etc; 

 Mama nou nascutului internat trebuie sa anunte medicul sau asistenta de orice modificare survenita in starea de 

sanatate a copilului sau a ei ; 

 Sa nu foloseasca aparatul de fotografiat sau telefonul mobil pentru a  filma sau fotografia in interiorul spitalului 

fara acordul personalului medical. Folosirea telefoanelor mobile este interzisa in saloanele unde se afla 
aparatura medicala. In celelalte saloane folosirea telefonului mobil este permisa doar in modul silentios; 

 Nou nascutul nu va fi lăsat în salon nesupravegheat; 
 Mama  nou nascutului  internat are  obligatia de a pastra curatenia salonului in care sunt gazduite si a intregului 

spatiu din spital ; in acelasi timp, trebuie sa acorde tot concursul ingrijitoarelor de curatenie, in timpul executarii 

curateniei in salon, sa respecte programul sectiei privitor la: orele de masa,de tratament,de odihna,a regulilor 
care se aplica in sectie si care in general este urmatorul: 

 Ora 5.45 -desteptarea, igiena patului, igiena individuala 
 Ora 6-alaptarea nou nascutului 
 Ora 7-10 vizita, recoltari analize, investigatii paraclinice, pansamente, tratament. 

 ORA 8-8.30 MICUL DEJUN 
 Ora 9-alaptarea nou nascutului. 
 Ora 11-14 externarea 

 Ora 12 alaptarea nou nascutului 
 Ora 13 -14 MASA DE PRANZ 

 Ora 15 alaptarea nou nascutului 

 Ora 14-16 contravizita, Ora 17-18 CINA 
 Ora 18 alaptarea nou nascutului 
 Ora 20-21 igiena personala a mamei si baia nou nascutului 

 Ora 21 alaptarea nou nascutului, Ora 24 alaptarea nou nascutului 

 Este interzis consumul de bauturi alcoolice; 

 Este interzisa pastrarea si consumul de alimente in salon; cantitati mici pot fi pastrate in frigiderul sectiei in 

pungi etichetate cu numele pacientului si numarul salonului; Mama  nou nascutului  internat va servi  masa la 

sala de mese  

 Hainele se pastreaza la garderoba; pot fi pastrate in salon numai articole de lenjerie absolut necesara (lenjerie 

intima). Este interzisa depozitarea de bagaje in saloane, sub paturi; Este interzis a aseza haine ude pe calorifer 
pentru a fi uscate; 

 Mama nou nascutului internat trebuiesa aiba un comportament decent in spital, respectuos fata de personalul 

medical. 

 Mama nou nascutului  trebuie  sa respecte regulile afisate de prevenire si interventii in cazul incendiilor si 

calamitatilor si circuitul de evacuare afisat, in cazul declansarii acestora sa respecte indicatiile personalului 
unitatii. 

 Mama nu va parasi incinta maternitatii; 

 Este obligatorie purtarea tinutei de spital pe toata durata internarii. 

 Orice prejudiciu cauzat sectiei, va fi suportat de mama  care l-a provocat; 

   In situatia in care aceste reguli nu sunt respectate, conducerea sectiei poate lua hotararea de a externa 
pacientii care nu se supun prezentului Regulament, sau conducerea spitalului poate lua masuri corective. 

  

                                Conducerea spitalului vă mulțumește pentru conformare și înțelegere. 

REGULI DE CONDUITA PENTRU MAMELE  NOU NASCUTILOR INTERNATI 
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