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1. Definice a zkratky
Označení novorozence je základní a neopominutelnou součástí prvního ošetření
narozeného dítěte. Minimalizuje riziko záměny novorozenců.
Způsob označení (zabezpečení nezaměnitelnosti) je duplicitní.

2. Cíl
Určení zásad označení (identifikace) novorozence. Vyloučení možnosti záměny novorozenců.

3. Pomůcky
a. Základní identifikace se provádí plastovým označovacím náramkem (viz doporučení
České neonatologické společnosti). Doporučený výrobce: Identifikační systémy s.r.o., Na
Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Požadavky na základní identifikaci:
- označení je trvalé 7 dní i déle
- upevnění se nesmí samovolně uvolnit
- údaj na pásku je čitelný a nesmyvatelný
- v běžném ošetření novorozence se nesmí poškodit údaje na pásku
- nesmí ohrožovat dítě, zraňovat kůži, nesmí vadit v ošetřování novorozence
- náramek je odstraněn rodičem po propuštění dítěte do domácího ošetřování
b. Pomocná identifikaci se provádí plastovými identifikačními kolečky s tkalounem

4. Postup
a. Plastový identifikační náramek (základní označení)
Označení se provádí bezprostředně po narození novorozence na novorozeneckém boxe.
Náramek je upevněn porodní asistentkou na zápěstí dítěte.
Označení musí obsahovat :
- jméno a příjmení novorozence
-čas a datum narození
- pohlaví dítěte ♀ ♂
- příjmení matky (jen v případě jiného příjmení matky)

b Plastová identifikační kolečka s tkalounem (pomocné označení)
Plastové kolečko s číslem se tkalounem připevní na zápěstí dítěte. Kolečko s identickým
číslem se připevní na zápěstí matky. K označení matky i dítěte dochází bezprostředně po
porodu na porodním boxe.
Za označení dítěte při fyziologickém porodu odpovídá porodní asistentka, při
komplikovaném poporodním průběhu, či po císařském řezu, neonatologická sestra.

5. Související dokumenty a použitá literatura
Standard byl vytvořen na základě doporučení České neonatologické společnosti (Neonatologické
listy, 2, 2006, st. 36)

