DĚTSKÁ AMBULANCE
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Ordinace dětské ambulance je umístěna v přízemí Pavilonu pro matku a dítě. Ambulance
dětského oddělení jsou využívány pro péči o nemocné a dispenzarizované děti v odborných
poradnách od narození do 19 let.
V ambulantní části se nacházejí 2 ambulance, každá z nich má svou přípravnu pro sestru
a čekárnu.
Ambulance č. I je určena pro poradenskou péči a v době pracovního klidu a svátků pro LSPP.
Ambulance č. II je pro běžná vyšetření dětí a příjmy k hospitalizaci. V ambulantní části
dětského oddělení je umístěno i ultrazvukové pracoviště.
Seznam poskytovaných služeb:
• Komplexní diagnostickou a léčebnou péči o dětské pacienty
• Specializovanou poradenskou péči v oborech nefrologie, kardiologie, diabetologie,
endokrinologie.
• V době pracovního klidu a svátků zajišťuje dětskou léčebnou službu první pomoci pro
region Přerovska.
• Provádí UZ vyšetření novorozenců, dětí hospitalizovaných na oddělení a dětí
přicházejících od praktických pediatrů a vyšetření těhotných ve 20. týdnu.

nemocniceprerov.agel.cz

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Dětské oddělení poskytuje hospitalizační léčebnou a ošetřovatelskou péči dětem od 0 do 19
let. Jde o komplexní akutní péči ve všech odbornostech včetně dětí po operacích a úrazech.
Na oddělení je možno s dítětem hospitalizovat i doprovodnou osobu. Lůžková část je
zaměřena zejména na léčení, doléčování, rehabilitaci, odborné ošetřování a nezbytné řešení
sociálních vzniklých situací. Nemocní jsou na dětské oddělení přijímáni na žádost odborného
oddělení nemocnice či praktického lékaře z terénu, či akutního příjmu.
Dětské oddělení je umístěno v přízemí třípodlažní budovy Pavilonu pro matku a dítě.
Lůžkové oddělení je situováno v přízemí společně s ambulantní částí a ultrazvukovým
pracovištěm. Lůžkové oddělení je odděleno od ambulantní části prosklenými
uzamykatelnými dveřmi. Dětské oddělení má kapacitu 30 lůžek umístěných v 10 pokojích.
Úsek nižší intenzivní péče je součástí dětského oddělení, skládá se ze čtyř lůžek, kde jsou
hospitalizovány děti s nutností intenzivnějšího sledování a monitorace životních funkcí.
Novorozenecké oddělení je umístěno v třetím podlaží Pavilonu pro matku a dítě, poskytuje
péči novorozencům od narození do 28 dnů věku. Oddělení má titul Baby friendly. Je zde
preferován systém Rooming in kdy je dítě s matkou po celou dobu hospitalizace na pokoji.
Novorozenecké oddělení poskytuje péči novorozencům od prvního ošetření novorozence po
porodu, zaškolení matky v péči o dítě, základy kojení, provádí preventivní screening,
u patologických novorozenců léčebnou a rehabilitační péči.
Mléčná kuchyně slouží k přípravě mléčné stravy pro kojence.
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