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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 

1. lůžková péče: 

a) novorozenecké oddělení - 15 lůžek standardních 

b) standardní lůžková péče od 0 do 19 let - 21 lůžek + možnost hospitalizace doprovodu 
pro doprovody až 12 lůžek  

c) intenzívní péče nižšího typu od 0 do 19 let  -  3 lůžka 

 
2. ambulantní péče: 

d) příjmová ambulance dětského oddělení 
e) lékařská služba první pomoci pro děti  
f) ambulance praktického lékaře pro děti a dorost 
g) specializované ambulance (nefrologická poradna, ambulance pro rizikové 

novorozence, v plánu kardiologická ambulance) 
      

Lůžková péče 

a) Novorozenecké oddělení 

Komplexní lůžková péče pro fyziologické novorozence – podrobné vyšetření novorozenece 
při přijetí a při propuštění s důrazem na vrozené vývojové vady, denní vizita, aplikace 
Kanavitu po porodu, screeningová vyšetření – červený reflex, novorozenecký laboratorní 
screening, CCHD, vyšetření sluchu měřením otoaskustických emisí, zajištění ultrazvukového 
vyšetření ledvin a ortopedického vyšetření včetně USG kyčlí všem novorozencům, edukace 
maminek v kojení a péči o novorozence, léčení lehčích poruch poporodní adaptace a lehčí 
nezralosti. Léčení novorozenecké žloutenky a adnátních infekcí. 

Zdravý novorozenec po spontánním porodu je hospitalizován 4 dny- dle doporučení ČNeoS 
minimálně 72hod,po S.C. 5 dnů, pobyt na oddělení se prodlužuje při komplikacích 

Novorozenci vyžadující intenzívní péči jsou transportováni do FN Olomouc. 

Personální obsazení: 
 lékař se specializovanou způsobilostí z pediatrie + lékaři v ústavních službách 
 10,75 úvazku novorozeneckých sester  

Přístrojové vybavení:  
 vyhřívaná lůžka /3/,inkubátory /3/, 
 resuscitační přístroj/1/, resuscitační lůžko Panda IRES /1/, fototerapie /2/ 
 Vapotherm + kompresor/1/ 
 lineární dávkovač/3/,monitor vitálních funkcí/2/,pulzní oxymetry /9/ 
 Otoread přístroj k měření otoakustických emisí /1/ 
 ambuvaky,odsávačky,monitory apnoe,                                                                                                                                       
 laryngoskop, ophthalmoskop, bilirubinometr, glukometr  
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 odsávačka mateřekého mléka Symphony, ohřívačka Calesca 
 

 
b) Standardní lůžková péče 

Vyšetřování a léčení dětí od 0 do 19 let bez selhávání základních vitálních funkcí s jakoukoliv 
diagnosou podle zásady, že jakkoliv nemocné dítě má být hospitalizováno pouze na dětském 
oddělení. 
 
Jde o všechny dg. interní, chirurgické, oční, kožní, ORL, neurologické, poruchy růstů a vývoje, 
poruchy příjmu potravy, sociální problematiku, abusy drog, alkoholu a jiných látek, otravy 
náhodné a úmyslné, děti po pádech a úrazech apod. 
Po stanovení diagnosy a stabilizaci stavu překládáme na vyšší pracoviště děti s dg: 
− děti s onkologickým onemocněním odesíláme do onkologických center dle dg. 
− těžší hematologická onemocnění /krvácivé stavy, trombocytopenie 
− děti s diagnózami, jejichž terapie je primárně směřována do specializovaných center 

U všech dětských pacientů je možnost hospitalizace s doprovodem. 

Úzce spolupracujeme s ostatními klinickými a vyšetřovacími obory: 

ORL, oční, neurologie, urologie, chirurgie, traumatologie, ARO, hematologie, revmatologie, 
gastroenterologie, mikrobiologie, biochemie, RTG, USG, CT, toxikologie, soudní lékařství, 
antibiotické centrum 

Personální zajištění: 
 primář – se specializovanou způsobilostí v oboru, v atestační přípravě z dětské 

kardiologie 
 2,5 úvazku lékař se specializovanou způsobilostí, 5 lékařů bez atestace 
 dětské sestry 4,5 
 sanitář 1. 

 
Přístrojové vybavení: 
Infuzní pumpy, injekční dávkovače, oxymetry, monitory apnoe, inhalátory, odsávačky, 
tonometry, resuscitační pomůcky, otoskop, spotřební zdravotnický materiál 

c) Intenzivní péče nižšího typu - 3 vybavená lůžka 

Hospitalizujeme děti od 0 do 19 let s ohrožením nebo selháváním jedné nebo více vitálních 
funkcí. 
Nejčastější dg: obstrukce horních a dolních dýchacích cest, septické stavy, křečové stavy, 
febrilní křeče, poruchy vědomí, otravy, úrazy hlavy, dehydratace aj. 
Zajištěna trvalá monitorace vitálních funkcí a zdravotního stavu. 

Personální zajištění: 
 vedoucí lékař – se specializovanou způsobilostí v oboru  pediatrie v úvazku 0,5, 
 ošetřující lékař s pediatrickým kmenem v úvazku 0,2 na lůžko,  
 lékaři v ústavních pohotovostních službách 
 dětské sestry 5,75 úvazku, z toho s ARIP 5,  
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Přístrojové vybavení: 
na lůžko: monitor vitálních funkcí včetně EKG /3/, infuzní pumpa/3/, lineární dávkovač /3/, 
inhalátor /3/, odsávačka, 
dále: EKG 6-ti svodové + končetinové, monitory apnoe, kufr resuscitační, set ke koniopunkci, 
tonometry, oxymetry, spotřební materiál /jehly, stříkačky, cévky../ 

Nezajišťujeme umělou plicní ventilaci, neposkytujeme intenzivní péči vyššího typu – překlad 
na JIP DK FN Olomouc. 

 

AMBULANTNÍ PÉČE 

a) Příjmová ambulance dětského oddělení 

V  nepřetržitém provozu zajišťuje příjem nemocných k hospitalizaci, poskytuje konziliární 
činnost na vyžádání praktických dětských lékařů nebo lékařů jiných odborností včetně 
zajišťování předoperačních vyšetření, ošetřuje pacienty, kteří nemají dosažitelného svého 
ošetřujícího lékaře. 

b) Lékařská služba první pomoci pro děti 

Mimo ordinační dobu praktických lékařů pro děti a dorost,  
tj. ve všední dny od 15.30 hodin do 7 hodin ráno hodin ráno a o víkendech a svátcích 
nepřetržitě 24 hodin poskytuje na vyžádání neodkladnou zdravotní péči pro děti. Pacienti 
jsou ošetřováni v budově dětského oddělení, nezajišťujeme výjezdovou službu k pacientovi 
domů. 

c) Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost 
Zajišťuje péči o registrované pacienty od narození do 19 let věku. Náplní jsou preventivní 
prohlídky, očkování, dispenzarizace vybraných onemocnění a úzká spolupráce s navazujícím 
dětským oddělením.  

d) Specializované poradny 
− nefrologická poradna zajišťuje komplexní vyšetření pacienta k zjištění příčiny euresy, 

vrozených vad uropoetického aparátu, léčení a dlouhodobé sledování, event. 
zajištění odborných vyšetření ve Fakultní nemocnici, lázeňskou léčbu, rehabilitační 
léčbu apod. 

− ambulance pro rizikové novorozence- zajišťuje péči po propuštění z novorozeneckého 
oddělení u lehké a střední nezralosti, hypotrofii, protrahovaných poporodních 
adaptací, novorozenecké žloutence, adnátních infekcí apod.   

 
Pacienti jsou k nám odesílání svými praktickými lékaři, vyžádají si péči sami nebo si je 
ponecháváme ve sledování po hospitalizaci, pokud je k tomu indikace. 
 
 
Ve Šternberku 1. 3. 2021                                                                                                     
MUDr. Štěpán Malec  
Primář dětského a novorozeneckého oddělení                                                                
 


