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UŽ VÍTE, KDE PŘIVEDETE 
NA SVĚT VAŠE MIMINKO? 

ZJISTĚTE JAKÉ MOŽNOSTI 
A PÉČI VÁM NABÍZÍ 
FN OLOMOUC.

PODÁNÍ VITAMINU K
Jako prevenci závažného novorozeneckého krvácení 
podáváme vitamin K, a to přímo do úst, nikoliv injekčně.

JSME BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE 
Jde o titul udělovaný jen pracovištím s výborně 
zvládnutým programem podpory kojení. Všechny 
sestry i lékaři jsou pravidelně vzděláváni a školeni 
v této důležité oblasti. Součástí týmu jsou laktační 
poradkyně, které denně pomáhají maminkám 
s kojením.

Novorozenecké oddělení FN Olomouc zajišťuje 
specializovanou péči o novorozence se závažnými 
zdravotními problémy (JIRP, Oddělení intermediár-
ní péče). Pokud se vyskytnou, není nutno dítě pře-
vážet na jiné pracoviště. Novorozenecké oddělení 
disponuje nejmodernější přístrojovou technikou.

RODNÝ LIST DÍTĚTE 
Každý všední den je v budově porodnice otevřena 
pobočka matriky. Rodiče mají možnost si zde vyří-
dit a následující pracovní den i vyzvednout rodný 
list dítěte. Aktuální informace naleznete na webu 
novorozenci.fnol.cz.

 

NOVOROZENECKÁ AMBULANCE 
Zajišťuje další péči po propuštění – laktační 
poradenství, poradny pro rizikové novorozence, 
neurologickou poradnu.  

KURZ RESUSCITACE PRO RODIČE
V pravidelných intervalech nabízíme rodičům 
školení v resuscitaci malých dětí. Tyto kurzy jsou 
velmi oblíbené a jsou zdarma. Aktuální informace 
a možnost přihlášení jsou dostupné na našem 
webu.

Mottem přístupu týmu lékařů a sester Novorozeneckého 
oddělení FN Olomouc je individuální péče s ohledem 
a respektem k potřebám novorozence a jeho rodičů. 



BLÍŽÍ SE NAROZENÍ VAŠEHO 
MIMINKA? 
TYTO CHVÍLE PATŘÍ K TĚM 
NEJKRÁSNĚJŠÍM A NEJDŮLEŽITĚJŠÍM 
ŽIVOTNÍM OKAMŽIKŮM. BUDEME 
RÁDI, POKUD SE ROZHODNETE 
TUTO UDÁLOST PROŽÍT PRÁVĚ 
NA NAŠEM ODDĚLENÍ. 
Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice 
Olomouc je součástí perinatologického centra. Po-
skytuje vysoce specializovanou a komplexní péči 
o fyziologické i patologické novorozence. Tuto péči 
zajišťují týmy lékařů neonatologů, dětských sester 
a porodních asistentek.  

PŘEDPORODNÍ PÉČE
Ve spolupráci s Porodnicko-gynekologickou klini-
kou pořádáme předporodní kurzy, které seznamu-
jí rodiče s provozem našeho pracoviště, průběhem 
porodu a poporodní péčí. Součástí kurzu je i lekce 
o podpoře kojení.  

SPONTÁNNÍ POROD 
Jsme si dobře vědomi důležitosti prvních okamži-
ků pro rodiče i novorozené dítě a do přirozeného 
průběhu poporodní adaptace zasahujeme, jen je-li 
to nezbytné pro bezpečí rodičky či dítěte. V přípa-
dě nekomplikovaného porodu porodní asistentka 
pokládá dítě na tělo maminky, pupečník je pře-
rušen až v přirozeném odstupu. Pokud si rodiče 
nepřejí bonding, dětská sestra novorozence zváží 
a ošetří pupeční pahýl (měření délky se provádí až 
před propuštěním domů). Poté  dítě ponechává-
me v péči rodičů. 

CÍSAŘSKÝ ŘEZ 
Při porodu císařským řezem ve spinální anestezii 
umožňujeme se souhlasem operačního týmu také 
přítomnost tatínka na operačním sále.

BONDING
Charakteristickým znakem našeho přístupu k péči 
o novorozence je maximální snaha o respektová-
ní přání rodičů, ovšem za předpokladu zajištění 
bezpečí dítěte. Cílem tohoto postupu je nerušený 
kontakt maminky (otce) a dítěte po porodu – dítě 
ihned po porodu pokládáme na hrudník mamin-
ky (otce) kůží na kůži a takto je ponecháváme 
obvykle dvě hodiny. Všechny běžné úkony buď 
odkládáme na později, nebo je provádíme u dítě-
te ležícího u maminky. Pro zajištění bezpečnosti 
dítě při bondingu monitorujeme pomocí kožního 
čidla. To je umístěno na končetinu dítěte a nijak 
je neomezuje v pohybu ani neruší kontakt s rodi-
či. Při bondingu je nutná přítomnost druhé osoby 
(např. otce).

VAŠE MIMINKO JE STÁLE S VÁMI
Obvykle cca po dvou hodinách od ukončení porodu 
maminku i s miminkem převážíme na oddělení, kde 
jsou spolu po celou dobu pobytu tzv. rooming in, 
pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte  nebo 
maminky. 

KOUPÁNÍ MIMINKA
Je zcela individuální, dle vzájemné domluvy a stavu 
dítěte. Následujeme přitom nejnovější doporuče-
ní světových organizací a dítě během poporodní 
adaptace rušíme co nejméně. Samozřejmostí je 
neustálá přítomnost rodičů při všech činnostech 
spojených s péčí o novorozence. 

NOVOROZENECKÝ SCREENING
Provádíme všechna doporučovaná screeningová 
vyšetření, která slouží k časnému záchytu závaž-
ných onemocnění, jejichž pozdní diagnostika by 
mohla ohrozit život či zdraví dítěte. Nad rámec 
standardních vyšetření provádíme také screening 
některých vážných srdečních vad nebo ultrazvuko-
vé vyšetření kyčlí a ledvin. 
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