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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 
 
Vážená paní,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále 

jen „VFN“), obdržela dne 29.3.2017 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které VFN žádáte o poskytnutí 

informace týkající se péče o novorozence. 

 

Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi: 

 

1) Jak postupujete v případě hospitalizace novorozence na dětské JIP, je automaticky s dítětem přijat 
ihned i jeden z rodičů nebo jen matka (či otec) přijat až několik dní před popuštěním dítěte? 

Matka je přijata na oddělení šestinedělí, pak je propuštěna domů dle zhodnocení jejího stavu 

porodníky. Na oddělení intermediální péče je pak přijímána v období před propuštěním dítěte. 

Prostorové podmínky porodnice VFN jinou možnost neposkytují. 

 
2) Je matka novorozence podporována v kojení- např. stimulací laktace tzv. klokánkováním? Pokud 

matka není s dítětem v nemocnici umožňujete k podpoře kojení přikládání dítěte i mimo oficiální 

návštěvní hodiny? 

Klokánkování je umožňováno rodičům dítěte v okamžiku, kdy to jeho zdravotní stav dovolí. 

Snažíme se o to i u velmi nezralých dětí a dětí s nízkou porodní hmotností. Kojení mimo návštěvní 

hodiny je považováno za samozřejmost, všechny matky předčasně narozených dětí docházejí na 

oddělení tak, aby mohly kojit své děti v časech, kdy to je pro dítě potřeba. 

 
3) Jak je dítě krmeno v obě, kdy matka ještě nemá mléko? Využíváte např. služeb mléčné banky ve 

spolupráci s Ústavem pro péči o matku a dítě v Podolí nebo dostává dítě umělé mléko? Je dítě 
dokrmováno alternativními metodami – stříkačkou přes prst, cévkou po prsu matky či je využívána 

kojenecká lahev? 

Všechny nezralé děti jsou krmeny mateřským mlékem. Naše porodnice sama funguje jako sběrna 

mateřského mléka, pokud v danou dobu nemáme dost mléka od vlastních dárkyň, využívá služeb 

mléčné banky, mléčná banka při Ústavu pro péči o matku a dítě k nim patří. U fyziologických 

novorozenců využíváme alespoň možnost kombinované výživy s dokrmováním umělým mlékem. 

V rámci podpory kojení využíváme možnost podání mléka stříkačkou přes prst. Kojenecká láhev je 

používána pouze v případech, kdy jde o fyziologické novorozence, jejichž matky mají například 

zastavenou laktaci a není naděje na nástup výživy kojením. U těchto dětí je však vždy posuzován 

stav jejich schopnosti mléko touto cestou konzumovat, tj. vybavení správných sací a polykacích 

reflexů.  

 

4) Jakým způsobem je matka podporována v osvojení si dovedností péče o dítě a kojení, které se matky 
běžně učí v porodnicích? 

Všechny sestry z oddělení neonatologie průběžně edukují matky a provádějí s nimi nácvik kojení. 

Na oddělení působí sestry, které mají výcvik v kurzech laktačního poradenství, též zde pracuje přímo 
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laktační poradkyně. Podpoře kojení nezralých novorozenců je věnována velká pozornost, máme pro 

ni vypracován i standardizovaný ošetřovatelský postup. 

 

5) Má každé hospitalizované dítě ošetřujícího lékaře, který pravidelně informuje rodiče o zdravotním 

stavu dítěte či je jejich informování zajištěno jinou formou? 
VFN informuje rodiče o stavu dítěte, na oddělení fyziologických novorozenců ošetřující lékař, na 

oddělení intermediální péče a na oddělení JIRP je vždy domluven individuální postup a rodiče 

mohou získat informace kdykoliv. Mohou získat informace i telefonicky, to ovšem v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů. Postup je s rodiči dítěte předem domluven. 

 
 

S pozdravem 

 

 

Kamila Korbová 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


