
Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Ústeckého kraje 

Děčín | Ústí nad Labem | Teplice | Most | Chomutov

ISSN 1803-1072

číslo 1/2019

odborná příloha časopisu Infolisty
téma: Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z.



číslo 1 / 2019
Vydala:
Krajská zdravotní, a. s.
Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Příloha časopisu INFOLISTY
vychází v nákladu 6 000 ks.
Neprodejné

Evidenční číslo MK ČR E 15118
ISSN 1803-1072
Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem

Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail: infolisty@kzcr.eu

Redakční rada:
Předseda:
Ing. Petr Fiala
Redaktor:
Martin Klimeš
Členové:
Ing. Eva Urbanová
Mgr. Ivo Chrástecký
Petr Sochůrek
Mgr. Anna-Marie Malá
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová
Mgr. Šárka Gregušová
Mgr. Danuše Tomášková
Ing. Vojtěch Krump
Odborná supervize: 
MUDr. Aleš Chodacki 
MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA
MUDr. Josef Liehne
Koordinátorka:
Jiřina Suchá

Sazba a grafická úprava:
Středisko komunikace KZ, a. s.
Design a zajištění tisku:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie 
použity z archivů jednotlivých 
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků 
plně odpovídají uvedení autoři. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto vydání.

Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

1. HISTORIE
Vznik dětského oddělení je datován 
roku 1947, kdy bylo dětské oddělení 
umístěno do budovy bývalého infekč-
ního oddělení v areálu nemocnice. Zpo-
čátku mělo dětské oddělení 60 lůžek. 
Postupně do roku 2003 klesl počet lů-
žek na 30. Od roku 2003 do současnosti 
je Dětské oddělení Krajské zdravotní,  
a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., umístěno 
v budově interního pavilonu v areálu ne-
mocnice, novorozenecká stanice v bu-
dově chirurgického pavilonu.  Prvním 
primářem byl MUDr. Pejšek, v 50. le-
tech se primářem dětského oddělení 

stal MUDr. Ondřej Parák. Následoval 
MUDr. Kamil Kuchler, který na dět-
ském oddělení vybudoval moderní JIP. 
Od konce 90. let byl krátce primářem 
MUDr. František Čermák a MUDr. Vladi-
mír Vávra. Od roku 1990 byl primářem 
dětského oddělení MUDr. Milan Pánek. 
Dětské oddělení bylo v roce 2016 v době 
prázdnin uzavřené. Od září 2016 byla 
vedením dětského oddělení pověřena 
MUDr. Renata Přibíková. V září 2018 
byla MUDr. Renata Přibíková na základě 
výběrového řízení zvolena do funkce pri-
máře dětského oddělení. 

2. SOUČASNOST
V současné době je dětské oddělení 
umístěno ve dvou budovách. Novoroze-
necká stanice se 17 lůžky je v budově 
chirurgického pavilonu. Dětské oddělení 
s počtem 20 standardních a 3 JIP lůžek 
je v budově interního pavilonu. 

Na dětském oddělení bylo v posledních 
třech letech průměrně hospitalizová-
no 1 260 dětí ročně. V odborných am-
bulancích při dětském oddělení bylo 

průměrně ošetřeno 4 200 dětí ročně. 
Počet doprovodů se ročně pohybuje 
kolem 600. Uvedený počet značí, že při-
bližně polovina hospitalizovaných dětí 
má v průběhu hospitalizace na oddělení 
doprovod jednoho z rodičů.

Aktuálně o děti pečuje tým složený ze 
14 lékařů, 32 sester, jedné dokumen-
tační sestry a dvou sanitářek. V po-
sledních třech letech byla průměrná 

Sesterna dětského oddělení a zastupující staniční sestra Ivana Boháčová 
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délka hospitalizace na dětském oddělení  
3 dny. Z uvedeného vyplývá snaha o stá-
lé zkracování hospitalizace a pobytu dětí 
na lůžku. Současně je patrné neustálé 
přesouvání co největšího objemu péče 
do ambulantní sféry. Tento trend je patr-
ný zejména v souvislosti se zlepšujícími 
se životními podmínkami dětí (kvalitní 
strava, pravidelné preventivní prohlídky 
praktickými lékaři a zejména očkování) 
a stále se snižující dětskou morbiditou 
a mortalitou. 

Důslednou preventivní péčí, především 
díky očkování, v posledních 20 letech 
z dětské populace vymizela závažná 
a často smrtelná infekční onemocně-
ní, jakými byl například hemofilem 
způsobený akutní zánět hrtanové pří-
klopky. Významně se redukoval počet 
pneumokokem vyvolaných zánětů plic 
a středouší. 

Některá smrtelná onemocnění se na-
opak v dětské populaci začínají vysky-
tovat v poslední době častěji, například 
černý kašel nebo spalničky. Důvodů je 
více. Jedním z nich je odmítání očkování 
některými rodiči. To je skutečnost, kte-
rou dětští lékaři, kteří z minulosti dobře 
znají průběh většiny dětských infekč-
ních onemocnění, negativně hodnotí. 

Z onemocnění, která aktuálně nejčas-
těji vyžadují hospitalizaci na dětském 
oddělení, jsou to infekční, především 
virová onemocnění horních a dolních 
cest dýchacích, jakými jsou například 
akutní laryngitida, spastický zánět prů-
dušek, a zánět středního ucha. Z infekcí 
trávicího systému jsou to virové infekce 
způsobené nejčastěji rotaviry a noro-
viry. Uvedené infekce se léčí sympto-
maticky. To znamená, že děti dostávají 

Nové kojenecké lůžko na pokoji intenzivní péče dětského oddělení

Příjmová ambulance – sestry (zleva) Kateřina Havránková a Kristina Hejlová

Primářka dětského oddělení Nemocnice Děčín MUDr. Renata Přibíková

ODDĚLENÍ V ČÍSLECH
Na dětském oddělení bylo v posled-
ních třech letech průměrně hospi-
talizováno 1  260 dětí ročně. V  od-
borných ambulancích při dětském 
oddělení bylo průměrně ošetřeno 
4  200 dětí ročně. Počet doprovodů 
se ročně pohybuje kolem 600. 
Aktuálně o  děti pečuje tým složený 
ze 14 lékařů, 32 sester, jedné doku-
mentační sestry a  dvou sanitářek. 
V  posledních třech letech byla prů-
měrná délka hospitalizace na  dět-
ském oddělení 3 dny. 
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léčbu, která uleví od příznaků nemoci. 
Tato léčba nedokáže odstranit příčinu 
onemocnění. Výjimečně se v některých 
případech může jednat o závažné až 
smrtelné onemocnění, jehož průběh je 
v počátku shodný s průběhem již zmí-
něných virových infekcí. Jako příklad lze 
uvést meningokokový zánět mozkových 
blan nebo sepsi způsobenou meningo-
kokem. Dále pneumokokový zánět plic 
nebo pneumokokem způsobený zánět 
středního ucha. V uvedených případech 
se jedná o závažné infekce, při kterých 
je neprodleně indikována hospitalizace 
a intravenózní antibiotická léčba. Správ-
ná a včasná antibiotická léčba zabrání 
komplikacím, jakými jsou v případě me-
ningitidy hluchota, neurologické kompli-
kace, případně smrt. 

V případě zánětu středního ucha může 
být komplikací zánět přestupující na při-
lehlé ušní struktury a hluchota, eventu-
álně zánět mozkových blan. Stále však 
platí, že většina infekcí dětského věku 
je virového původu. Jedná se o infekce 
samoúzdravné a hospitalizace je indiko-
vána při těžším průběhu těchto chorob 

tak, aby se lékařskou péčí zabránilo 
vzniku komplikací. Dále je hospitalizace 
u dětí indikována z důvodu nemožnosti 
v ambulantním provozu rozhodnout, zda 
se jedná o nezávažné virové onemocně-
ní, nebo naopak závažnou bakteriální 
infekci.

V průběhu hospitalizace je dítě opako-
vaně vyšetřeno lékaři a k antibiotické 
léčbě se přistupuje až po ujištění se, 
že se skutečně jedná o bakteriální one-
mocnění, ze kterého by se dítě bez anti-
biotik samo nevyléčilo, a po důkladném 
zvážení všech rizik z léčby vyplývajících. 
Neuvážená antibiotická léčba u viro-
vého onemocnění, nesprávná volba 
antibiotik, jakými jsou například cefa-
losporiny 2. generace u možného bakte-
riálního onemocnění, a nízké dávkování 
jsou nejčastější chyby při antibiotické 
léčbě dětských infekčních onemocnění 

Pokoj intenzivní péče dětského oddělení děčínské nemocnice

Čekárna před příjmovou ambulancí
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v ambulantním provozu. Nesprávná 
antibiotická léčba je spojena s rychlým 
rozvojem bakteriální rezistence. Dítě se 
po takové neuvážené antibiotické léč-
bě kolonizuje rezistentními bakteriemi. 
Infekce způsobené rezistentními bak-
teriemi jsou obtížně léčitelné. K léčbě 
takových infekcí je třeba užít rezervních 
antibiotik. U akutních bakteriálních in-
fekcí, u nichž není zpočátku jasné, která 
bakterie infekci způsobila, se užívá anti-
biotická léčba podle zkušeností. Hovoří-
me o tak zvané léčbě empirické. Pokud 
je však jedinec kolonizovaný rezistent-
ními, tedy necitlivými bakteriemi, může 
počáteční empirická léčba selhat.

V poslední době s pozorovaným rych-
lým rozvojem bakteriální rezistence je 
kladen velký důraz na správně indiko-
vanou antibiotickou léčbu. Antibiotika 
by měla být rezervována pouze pro bak-

teriální onemocnění, ze kterých se dítě 
samo neuzdraví. Antibiotika nejsou léky 
na horečku. Nejsou ani léky na zvýšené 
zánětlivé parametry, pokud není patrný 
zdroj infekce. Za hospitalizace je tak 
možné s kauzální léčbou (léčba cílená 
na vyvolavatele zánětlivého onemocně-
ní) vyčkávat do doby, než bude infekční 
ložisko jasně určeno a pouze v případě, 
kdy dítě nejeví známky spontánní úzdra-
vy. Výše uvedený postup je na Dětském 
oddělení Nemocnice Děčín všemi lékaři 
přísně dodržován.

Dohled nad jasně určenými indikacemi 
a pečlivém zvážení zahájení antibiotic-
ké léčby má trvale primářka oddělení, 
která má specializaci nejen na dětské 
lékařství, ale současně ještě na infekční 
lékařství a mikrobiologii. Při dětském 
oddělení provozuje infekční ambulanci 

Novorozenecká stanice – pokoj intermediální péče, zleva lékařka Vira Hetmanets 
a staniční sestra Vladislava Mocová 

Inkubátor na novorozenecké stanici – pokoj intermediální péče 

Nadstandardní pokoj na stanici šestinedělí

NEJČASTĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ 
VYŽADUJÍCÍ HOSPITALIZACI
Z  onemocnění, která aktuálně nej-
častěji vyžadují hospitalizaci na dět-
ském oddělení, jsou to infekční, pře-
devším virová onemocnění horních 
a  dolních cest dýchacích, jakými 
jsou například akutní laryngitida, 
spastický zánět průdušek, a  zánět 
středního ucha. Z  infekcí trávicího 
systému jsou to virové infekce způ-
sobené nejčastěji rotaviry a noroviry.
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pro děti, která je jedinou infekční ambu-
lancí zaměřenou výhradně na infekčně 
nemocné dětské pacienty v Ústeckém 
kraji. Do infekční ambulance jsou odesí-
lány ke konzultacím děti od praktických 
dětských lékařů. Ambulance slouží rov-
něž všem rodičům, kteří chtějí pečlivě 
zvažovat nebo konzultovat antibiotickou 
léčbu u svých dětí nebo chtějí konzulto-
vat atypické serologické nálezy (nejčas-
těji pozitivitu protilátek proti EB viru, 
cytomegaloviru, boreliím, yersiniím, 
chlamydiím apod.). 

Dalším specifikem dětského oddělení 
v nemocnici v Děčíně je vyšetřování dětí 
neprospívajících nebo jakkoli v růstu 
a vývoji stagnujících. 

Díky trvalé spolupráci s dětskými neuro-
ložkami MUDr. Ladislavou Rennerovou 
a MUDr. Janou Culkovou a současně 
s dietními sestrami nemocnice, dále 
s fungující nutriční ambulancí se daří 
diagnostikovat příčiny organického 
neprospívání a diagnostikovat a léčit 

příčiny neorganického neprospívání 
dětí. 

Při dětském oddělení pracuje dále 
ambulance nefrologická, kterou vede 
bývalý primář dětského oddělení v Dě-
číně MUDr. Milan Pánek. V ambulanci 
jsou sledovány děti s chronickým one-
mocněním ledvin, vývojovými vadami 
ledvin a vývodného sytému močového, 
dále děti po překonaném zánětu ledvin 
nebo zánětu dolních cest močových. 
V ambulanci ortopedické o děti pečují 
bývalá primářka ortopedie nemocni-
ce ve Varnsdorfu MUDr. Liana Louková 
a rodiči a pacienty Lékařkou roku 2017 
zvolená lékařka ortopedie Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Mo-
nika Frydrychová.

Dětské oddělení nemocnice v Děčíně 
se také zaměřuje na prevenci. Na téma 
prevence dětských úrazů a prevence 

Chodba dětského oddělení s vánoční výzdobou

Příjmová ambulance dětského oddělení

Dětské oddělení nemocnice v  Dě-
číně se také zaměřuje na  prevenci. 
Na  téma prevence dětských úrazů 
a  prevence očkováním uspořádalo 
dětské oddělení v  roce 2017 se-
mináře pro rodiče. Další semináře 
na  téma prevence užívání návyko-
vých látek dětmi a jejich rodiči, jaký-
mi jsou nejčastěji cigarety a alkohol, 
se plánují.
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očkováním uspořádalo oddělení 
v roce 2017 semináře pro rodiče. 
Další semináře na téma prevence 
užívání návykových látek dětmi 
a jejich rodiči, jakými jsou nejčastě-
ji cigarety a alkohol, se plánují.

Dětské oddělení úzce spolupra-
cuje s ostatními obory nemocnice 
v Děčíně. Hospitalizuje tak děti 
po operacích, nejčastěji po opera-
ci slepého střeva, děti po trauma-
tech a následné osteosyntéze, děti 
po výkonech v ORL oblasti. S výše 
uvedenými klinickými pracovišti 
a ARO oddělením pravidelně pořá-
dá tréninky v resuscitaci.

S praktickými dětskými lékaři dět-
ské oddělení konzultuje aktuální 
stav ambulantně ošetřených dětí, 
podílí se na průběžném hodnocení 
v čase a včasnou hospitalizací rea-
guje na zhoršení zdravotního stavu 
dětí. Současně někteří praktičtí lé-
kaři pomáhají udržet chod dětské-
ho oddělení. Za to jim patří upřímné 
poděkování.

Od ledna letošního roku pořádá 
dětské oddělení semináře pro dět-
ská předškolní zařízení. Semináře 
vede zdravotní bratr Tomáš Škoda 

pod dohledem herní specialistky 
Pavlíny Hruškové z oddělení dětské 
chirurgie nemocnice v Ústí nad La-
bem. V plánu je postupné rozšíření 
seminářů rovněž pro děti z prvního 
stupně základních škol. Děti jsou 
hravou formou seznamovány s cho-
dem oddělení, se základními ošet-
řovatelskými a lékařskými výkony, 
jakými jsou odběry krve, měření 
krevního tlaku, aplikace léků inha-
lační cestou apod. Následně mají 
děti možnost si dětské oddělení 
samy prohlédnout. 

Dětské oddělení spolupracuje s lé-
kařskými fakultami a trvale se po-
dílí na vzdělávání studentů medi-
cíny a na jejich přípravě na státní 
zkoušky.

Úzkou spoluprací s dětskými psy-
chiatry MUDr. Marií Janovskou 
a MUDr. Pavlem Kozlíkem pomáhá 
dětské oddělení s péčí o psychiat-
ricky nemocné děti Dětské klinice 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem.

Novorozenecká část dětského 
oddělení implementuje všechny 
moderní přístupy v ošetřování fy-
ziologických novorozenců. Těsnou 

SPONZOŘI, KTEŘÍ V ROCE 2018 
POMOHLI DĚTSKÉMU ODDĚLENÍ
WEFA – Bohemia, spol. s r.o. – infuzní pumpa

Ing. Antonín Hlavsa – 50 000 Kč

Basketbalisté Armex Děčín – 25 000 Kč – vy-
bavení herny, hry a dárky na Vánoce

Krása pomáhá dětem – 130 000 Kč – vyba-
vení herny

Constellium Extrusions Děčín s.r.o., finanční 
ředitel Ing. Jan Šípal – 12 500 Kč

Ing. Tomáš Kraus – zajištění sponzorů, kočá-
rek, sedačka

Andělé bez křídel pomáhají každý rok – letos 
mikrovlnná trouba, osušky, deky na novoro-
zenecké oddělení 

Nadace Křižovatka, Brno – monitory dechu

Jakub Doležal, Benešov nad Ploučnicí 
– polštáře

Bc. Pavel Krňák, Oční optika Děčín – 3x noč-
ní stolek

Jakub Šena, MBA – hrnky, plastové zboží

Mgr. Ludmila Simmerová, Lékárna U Slunce 
– náplasti

Oddělení každoročně navštěvují basketbalisté BK Armex Děčín, loni přispěli na hry a vybavení herny. Foto: Luděk Černý - BK Armex Děčín
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spoluprací s gynekologicko-porodnic-
kým oddělením a společným zájmem 
na prosazování a podpoře kojení je 
aktuálně v přípravné fázi udělení titulu 
Baby friendly hospital.

Pravidelnou komunikací a výměnnými 
stážemi s lékaři a záchranáři Zdravotnic-
ké záchranné služby města Děčín trénují 
zdravotničtí pracovníci dětského oddě-
lení vzájemnou spolupráci při ošetřo-
vání dětí a jejich následném transportu 
do nemocnice.

Letos již patnáctá prosincová návštěva 
týmu hráčů basketbalového klubu BK 
Armex Děčín zahájila přípravu dětského 
oddělení na oslavu Vánoc. Celému týmu 
za 15 let trvající sponzoring dětského 
oddělení patří velké poděkování. 

3. BUDOUCNOST
Personál dětského oddělení vidí bu-
doucnost v trvalé mezioborové spo-
lupráci s jednotlivými odděleními ne-
mocnice v Děčíně a také ve spolupráci 
s praktickými dětskými lékaři a dětský-
mi odbornými lékaři. Ideálním mode-
lem péče o hospitalizovaného dětského 
pacienta je dítě, které se vyvíjí a vyroste 
v dospělého jedince, jenž má sám vlast-
ní děti, o které následně dětské odděle-
ní dále pečuje.

Vizí dětského oddělení je poskytovat 
i nadále poradenství rodičům a praro-
dičům všech, nejen hospitalizovaných, 
dětí. Úzce spolupracovat se školským 
systémem na prevenci dětských nemocí. 
Být zázemím pro praktické dětské léka-
ře. Poskytovat konziliární činnost dětem 
v rámci nemocnice. Budovat a udržet 
přístupy medicíny založené na důka-
zech. Rozvíjet a aktualizovat stávající 
medicínské znalosti. 

Za veškerou podporu Dětskému od-
dělení Nemocnice Děčín patří velké 
poděkování. Děkujeme zejména všem 
sponzorům, všem dětským specialistům 
a praktickým dětským lékařům v okrese 
Děčín. Za pomoc při ošetřování dětí ve-
lice děkujeme Dětské klinice, Oddělení 
dětské chirurgie a Perinatologickému 
centru Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem. Děkujeme též za důvěru, se 
kterou se na naše pracoviště obracíte. 

Redakce Statimu děkuje primářce dětského oddělení MUDr. Renatě Přibíkové  
a jejímu týmu za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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