
PRŮVODCE 
PACIENTA

Příručka pro hospitalizované pacienty

Neonatologické oddělení  
Fakultní nemocnice Brno

PMDV  - pracoviště medicíny dospělého věku, 
Jihlavská 20, 625 00 Brno, pavilon Z, 6. a 7. NP

PRM  - pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Telefonický kontakt - sekretariát kliniky: +420 532 238 309

Informace můžete získat buď přímo telefonicky na oddělení, 
nebo prostřednictvím webu www.fnbrno.cz.
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Naše POSlÁNÍ
Pečovat o novorozence od hranice životaschopnosti až po narozené v termínu tak, aby všechny tyto děti vstupovaly do života 
s co nejmenší, nejlépe žádnou zátěží. Péči zajišťuje zdravotnický tým Neonatologického oddělení (neonatologové, pediatři, 
dětské sestry, porodní asistentky) ve spolupráci s dalšími odborníky (neurology, kardiology, oftalmology, ortopedy, fyziotera-
peuty, laboranty aj.)

Naše vIZe
 chceme dosáhnout maximální spokojenosti klientů kvalitou a komplexností naší lékařské a ošetřovatelské péče, prová-

děné erudovaným a vstřícným personálem.
 rozvíjet a využívat koncept vývojové péče. Zajistit nejen zralým novorozencům, ale i extrémně, velmi, středně, lehce ne-

zralým a nemocným dětem mateřskou péči od začátku jejich života.  
 Naší snahou je patřit mezi špičková pracoviště v České republice a stát se významným pracovištěm v evropě.

Naše HODNOTY
 Poskytování kvalitní, bezpečné lékařské a ošetřovatelské péče dle nejnovějších trendů
 Péče o novorozence na celé bio-psycho-sociální úrovni
 Předcházení a tišení bolesti jako základní etický princip naší péče
 Úcta a individuální přístup k dítěti a matce – vývojová a mateřská péče
 respekt k právu novorozence na jeho kontakt s rodinou

Naše ZaMěŘeNÍ
Novorozenecké oddělení má statut perinatologického centra intenzivní péče. Jsme jedním z 12 perinatologických center v Čr.  
Pečujeme o:
 extrémně nezralé novorozence − 24.–28. týden gestace 
 velmi nezralé novorozence −  29.–32. týden gestace
 středně nezralé novorozence − 33.–34. týden gestace 
 lehce nezralé novorozence − 35.–38. týden gestace
 děti se ztíženou poporodní adaptací, děti nemocné, s vrozenými vývojovými vadami

v péči o tyto skupiny dětí jsme svými výsledky srovnatelní s nejvyspělejšími státy světa. 
Poskytujeme péči rovněž fyziologickým novorozencům, tj. dětem zralým a zdravým.
Během pobytu dětí na jednotlivých pracovištích Neonatologického oddělení se snažíme zajistit dítěti komfort po stránce medi-
cínské i ošetřovatelské. u všech skupin dětí podporujeme vytváření vztahu mezi dítětem a matkou. Matka je důležitým členem 
ošetřovatelského týmu. Je zapojována do péče o dítě u všech nezralostních skupin. 
Důležitou součástí péče je výživa dítěte. Naší snahou je dopřát každému dítěti mateřské mléko vlastní matky. Podporujeme 
nástup a udržení laktace nejen u maminek fyziologických dětí, ale i u těch, které porodily předčasně. 
Během pobytu na Neonatologickém oddělení se snažíme maminku co nejlépe připravit k péči o její dítě v domácím prostředí.
Našim pacientem není jen novorozenec, ale i jeho nejbližší rodina.  

veDeNÍ klINIkY – TeleFONIckÉ kONTakTY
primář: tel. 532 238 309
vrchní sestra: tel. 532 238 314

o klinice

4



Oddělení fyziologických novorozenců
pracoviště 
Obilní trh 11 
(oddělení 10) 

vedoucí lékař 
tel. 532 238 273

Poskytuje péči fyziologickým novorozencům. Zajišťuje lékařskou a ošetřovatelskou 
péči, provádí stanovená screeningová vyšetření novorozence. O všechny děti je pe-
čováno v systému rI – společný pobyt matky s dítětem. Během pobytu na těchto 
pracovištích se snažíme co nejlépe maminku připravit k péči o její dítě v domácím 
prostředí. Naší snahou je být nápomocni při zahájení kojení. Snažíme se být průvod-
cem, rádcem a pomocníkem v prvních dnech, kdy se žena ztotožňuje se svou často 
novou rolí matky.

staniční sestra 
tel. 532 238 420

pracoviště 
Jihlavská 20

vedoucí lékař 
tel. 532 233 969

staniční sestra 
tel. 532 232 239

Ambulance komplexní péče o perinatálně ohrožené děti (Neonatologická ambulance)

pracoviště 
Obilní trh 11

vedoucí lékař 
tel. 532 238 217

komplex ambulancí (neonatolog, dětský neurolog, dětský klinický psycholog, fyzio-
terapeuti) zajišťuje navazující péči o nezralé děti včetně ostatních dětí odeslaných 
praktickým lékařem pro děti a dorost s odchylkou či opožděním ve vývoji. Provádí 
individuální péči od propuštění do tří let věku dítěte. Sleduje morbiditu dětí. Nabízí 
pomoc rodičům při zkvalitnění péče o dítě s následným handicapem. Poskytuje in-
formace o dalších možnostech odborné péče (raná péče, psycholog, fyzioterapeut, 
stacionář).

úseková sestra 
tel. 532 238 217

Mléčná kuchyně
pracoviště 
Obilní trh 11

úseková sestra 
tel. 532 238 397

Zajišťuje bezpečné ošetření a uložení mateřského mléka maminek hospitalizovaných 
dětí. Připravuje speciální dietní stravu pro novorozence.

JIRPN – jednotka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence

pracoviště 
Obilní trh 11

vedoucí lékař 
tel. 532 238 422

Zaměřujeme se na péči o extrémně a velmi nezralé novorozence, o novorozence se 
selhávajícími životně důležitými funkcemi nebo jinak ohrožené novorozence. klade-
me důraz na vytvoření společné jednotky matka−dítě tak, aby nezralému organismu 
dítěte byly poskytnuty co nejpříznivější stimuly pro jeho další rozvoj. Podporujeme 
včasné zahájení stimulace tvorby mateřského mléka. Zapojujeme co nejdříve a nej-
více rodiče do péče o jejich dítě. Nabízíme možnost pobytu matky v pokoji pro do-
provod dítěte.

staniční sestra 
tel. 532 238 418

Oddělení intermediární péče
pracoviště 
Obilní trh 11 
(oddělení 11)

vedoucí lékař 
tel. 532 238 260

staniční sestra 
tel. 532 238 260

Obě pracoviště pečují o středně a lehce nezralé novorozence, 
poskytují komplexní péči o novorozence s patologickými stavy. 
Zaměřují se na včasné zapojení matky do péče o dítě. Samo-
zřejmostí je podpora tvorby mléka a nácvik kojení při ztížených 
podmínkách vzhledem k adaptaci dítěte. Oddělení nabízejí mož-
nost pobytu matky v pokoji pro doprovod dítěte nebo společně 
na pokoji v rI (rooming-in) péči.

pracoviště 
Jihlavská 20

vedoucí lékař 
tel. 532 233 968

staniční sestra 
tel. 532 232 239

Oddělení 12 intermediární péče

pracoviště 
Obilní trh

vedoucí lékař 
tel. 532 238 312

Poskytuje návaznou péči zejména extrémně a velmi nezralým dětem, které již nejsou 
závislé na intenzivní péči. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný, ale doprovázený vše-
mi průvodními jevy typickými pro tyto nezralostní kategorie dětí (kardiopulmonální 
nestabilita, termolabilita, anemie nedonošených, riziko vzniku retinopatie, zvýšené 
riziko vzniku infekcí). 
Navazuje na posilování role matky jako přirozeně pečující osoby. role edukovaných 
zdravotníků se přesouvá do role edukujících koučů. 
Nedílnou součástí péče je podpora přirozené výživy dítěte, od počátečního alter-
nativního podávání nativního mateřského mléka vlastní matky po částečné, nejlépe 
plné kojení dítěte při propuštění do domácí péče. 
Nabízíme péči o dítě v systému rI (rooming-in) - pobyt matky společně s dítětem.

staniční sestra 
tel. 532 238 311

struktura pracoviště 
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DOMÁcÍ ŘÁD
Kdo o vaše dítě během hospitalizace pečuje
Po dobu pobytu vašeho dítěte na některém pracovišti novorozeneckého oddělení určuje léčbu ošetřující lékař. Je nutné dodr-
žovat jeho pokyny, aby byla léčba efektivní. Na ošetřujícího lékaře svého dítěte se můžete s důvěrou obrátit se svými otázkami 
a problémy. Pokud bude vaše dítě vyžadovat intenzivní, nebo intermediární péči, můžete být v blízkosti dítěte. Podle volné 
kapacity nabízených lůžek pro doprovod a zdravotního stavu dítěte nabízíme pokoj pro doprovod, nebo přímo u lůžka dítěte 
tzv. rI (rooming-in) péči. každý den budete seznamováni s dalším léčebným postupem.  
v odpoledních a nočních hodinách, stejně jako o víkendu, zajišťuje péči službu konající lékař.
Ošetřovatelskou péčí jsou pověřeni nelékařští zdravotničtí pracovníci (dětské sestry, porodní asistentky) se specializací v obo-
ru. Budou s vámi úzce spolupracovat a postupně vás povedou v péči o vaše dítě. Matka je pro nás nezastupitelným členem 
ošetřovatelského týmu. Dává dítěti pocit bezpečí, napomáhá odbourávat stresové situace, kterým je dítě během léčby vysta-
veno.

Užívání léků
Po dobu hospitalizace může vaše dítě užívat pouze léky, které naordinoval ošetřující lékař. Pokud máte léky, které chcete dítěti 
podávat sama, informujte o tom lékaře. Bude-li s těmito léky souhlasit, sepíše s vámi „Prohlášení zákonného zástupce pacien-
ta o užívání vlastních léků po dobu hospitalizace“ a zařadí je do spektra léků, které budou podávány během léčby. 

Naordinované léky bude vašemu dítěti ve stanovenou dobu podávat nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP), nebo 
je podávejte vy přesně podle pokynů !

Uložení osobních věcí a cenností
 Osobní věci

k uložení oblečení a dalších osobních věcí je na pokojích k dispozici šatní skříň a noční stolek vedle lůžka.

 Cennosti
Máte-li u sebe větší peněžní obnos, doporučujeme vám předat jej proti potvrzení k úschově do ústavní pokladny (depozitum), 
jinak nelze uplatnit nárok na náhradu případné ztráty. Menší finanční částku a cenné předměty můžete uložit u ošetřujícího 
personálu.

Veškeré své osobní věci, finance a cennosti, které máte u sebe na pokoji, mějte prosím neustále pod dohledem, 
nesete za ně plnou odpovědnost !

Hygiena v nemocnici
Prosíme o dodržování pečlivé hygieny a dezinfekce rukou při příchodu na oddělení, před a po každém ošetření dítěte, při 
odchodu z oddělení.
Během hospitalizace dítěti poskytneme naše prádlo, můžete ale také dítě obléknout do přineseného 
vlastního prádla. v tomto případě prosím dbejte rad ošetřujícího personálu (čistota oděvu, frekvence 
výměny oblečení). Za případnou ztrátu oblečení neručíme. Dětské jednorázové pleny je možné používat 
vlastní. 
lůžko dítěte udržujte prosím v čistotě. výměna ložního prádla se provádí dle individuálních potřeb. v rám-
ci bariérové ošetřovatelské péče má každé dítě vlastní hygienické potřeby.
Zachovávání čistoty a pořádku v nemocnici je nejen dokladem kulturnosti, 
ale též nezbytným předpokladem řádného léčení.  Proto vás žádáme o udr-
žování čistoty a pořádku na pokojích, na chodbách, na Wc i v koupelnách. 
Pokud zjistíte jakoukoliv závadu, informujte prosím staniční sestru nebo 
službu mající sestru, které zajistí nápravu.  

Myjte si ruce pokaždé:
 před jídlem
 po použití toalety
 po kontaktu s ostatními pacienty.

domácí řád
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Léčba
Při přijetí vás ošetřující lékař seznámí s plánem léčebné péče vašeho dítěte. Dále vás bude průběžně informovat o výsledcích 
jednotlivých vyšetření a dalších postupech léčby. Můžete se na něj s důvěrou obrátit s jakýmikoliv dotazy.  
Během hospitalizace je za léčbu dítěte zodpovědný ošetřující lékař. Za chod celého pracoviště odpovídá primář oddělení, 
v nepřítomnosti jeho zástupce. Dbejte jejich rad a pokynů.

Zaručujeme vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o vašem dítěti. K léčbě budeme přistupovat s veške-
rou diskrétností a s maximálními ohledy k vašemu soukromí ! 

Informovaný souhlas
Informovaný souhlas je vyjádřením vašeho svobodného rozhodnutí k hospitalizaci a nezbytným diagnostickým a terapeutic-
kým výkonům u vašeho dítěte. Tento doklad je součástí zdravotnické dokumentace.
Ošetřující lékař je povinen vás seznámit se všemi potřebnými informacemi o zdravotním stavu vašeho dítěte i o všech léčeb-
ných alternativách tak, abyste se před zahájením každého vyšetřovacího a léčebného výkonu mohl/a  rozhodnout, zda s ním 
souhlasíte.  

Informace o zdravotním stavu
Informace o zdravotním stavu vašeho dítěte podává ošetřující lékař pouze zákonnému zástupci dítěte. Informace jsou podá-
vány během vizity doprovodu dítěte, telefonicky po vyslovení stanoveného hesla pro vaše dítě, v době návštěv a v závažných 
případech i mimo tuto dobu. Časové rozmezí informací vám je sděleno při příjmu dítěte na jednotlivá pracoviště.

Lékařské vizity
vizity neboli návštěvy zdravotnického týmu u lůžka pacienta jsou nedílnou součástí léčby. vzhledem ke své vážnosti probíhají 
se vzájemnou úctou a respektem pacienta, jeho doprovodu i lékaře.

Malá vizita
 v časovém rozmezí 8.00–10.00 hod.   
 účastní se ošetřující lékař, sestry a doprovod dítěte.
 hlavní náplní je pravidelná lékařská prohlídka dítěte.

Velká vizita
Je důležitým momentem z hlediska klíčových rozhodnutí o strategii léčby.
 probíhá v pracovních dnech mezi 10.00–11.00 hodinou.
 vede ji primář oddělení (v případě jeho nepřítomnosti jiný erudovaný lékař), účastní se ošetřující lékař, ostatní lékaři, vrchní 

sestra, staniční sestra, ošetřující sestry a doprovod dítěte

Večerní vizita
 provádí ji obvykle mezi 20.00–21.00 hod. lékař mající 

noční službu za přítomnosti ošetřujících sester a dopro-
vodu dítěte

 doba večerní vizity může být 
ovlivněna neodkladnou činností 
službu konajícího lékaře

domácí řád
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Denní režim 
Základní rozvrh denních činností je na našem pracovišti přizpůsoben potřebám jednotlivých pracovišť s ohledem na respekt k 
individuálním potřebám dítěte. Denní režim na jednotlivých pracovištích se řídí dle osobních potřeb a zdravotního stavu dětí.

Stravování
výživu pro vaše dítě ordinuje ošetřující lékař. Ideální stravou pro vaše dítě je mateřské mléko, podávané bez nutnosti jej te-
pelně ošetřit, tzv. nativní mateřské mléko. To je po odsátí ihned podáno dítěti alternativním způsobem. Naším cílem je dopřát 
každému dítěti přirozený příjem stravy – kojení.
Stav výživy dítěte je sledován lékaři. u nezralých nebo nemocných dětí je posuzován dle růstových grafů. lékař určí množství, 
druh, frekvenci podávané stravy. Dle ordinace lékaře je strava doplňována kaloricky – fortifikací a bílkovinami tak, aby vyho-
vovala potřebám dítěte. 

Signalizační zařízení
u každého lůžka máte na oddělení rooming in pro fyziologické novorozence (oddělení šestinedělí) k dispozici signalizační 
zařízení, kterým je možné v případě potřeby kontaktovat sestru ve směně. 

Výukové pracoviště
Novorozenecké oddělení je výukovým pracovištěm. Proto vás prosíme, abyste pověřeným lékařům oddělení vyučujícím stu-
denty medicíny vyšli maximálně vstříc při této výuce a umožnili studentům seznámit se se stavem vašeho dítěte.  

Vyjádření spokojenosti pacientů
Naší snahou je, aby se děti v naší péči cítily co nejlépe. vaše spokojenost jako doprovázející osoby dítěte je pro nás neméně 
důležitá. rádi uvítáme názory, zkušenosti či připomínky, které pro nás budou inspirací ke zlepšování kvality poskytovaných 
služeb.
Přestože se tým všech pracovníků našeho oddělení snaží o to, aby pobyt dítěte vedl k co nejúčinnější léčbě a byl pro ně co 
možná nejsnesitelnější, nelze za všech okolností zabránit vzniku případných nedorozumění.
Svá přání, popřípadě stížnosti a připomínky můžete projednat s primářem novorozeneckého oddělení, jeho zástupcem nebo 
s vrchní sestrou, event. předložit písemně řediteli nemocnice. Je možné se obrátit také na pracovníky kontrolního oddělení 
FN Brno.
Budeme rádi, když nám sdělíte, s čím jste byli na našem oddělení spokojeni, co se vám líbilo a co vám nevyhovovalo. Dotazník 
spokojenosti pacientů, který máte možnost vyplnit, je k dispozici na požádání u staniční sestry nebo ošetřujícího NlZP. Na-
jdete ho také na internetu (www.fnbrno.cz > Pro pacienty a návštěvníky > Dotazník spokojenosti). Děkujeme předem za jeho 
vyplnění. Dotazníky v papírové podobě vhoďte prosím do schránky umístěné na oddělení.

časové rozmezí denní činnosti
6.00–6.30 předávání služby sester

6.30–8.00 odběry krve a jiného biologického materiálu, kontrolní měření fyziologických funkcí aj. ordinace
pondělí, čtvrtek – neurologické vyšetření

8.00–9.00 ranní vizita
9.00–10.00 individuální péče o dítě, plnění ordinací lékařů, přebalování, krmení dítěte, kontakt matka–dítě
10.00–11.00 velká vizita

11.00–12.00 léčebné/vyšetřovací a ošetřovatelské úkony � příjem a propouštění pacientů � plnění ordinací 
(pokynů) lékařů � individualizované plnění potřeb dítěte – přebalování, krmení, kontakt matka – dítě

12.00–14.00 plnění ordinací lékařů � pondělí, čtvrtek – ortopedické vyšetření � individualizované plnění potřeb 
dítěte – přebalování, krmení, kontakt matka – dítě

14.00–17.30
návštěvy – prarodiče � matka a otec dítěte nemají návštěvní hodiny vymezeny, navštěvují dítě 
podle jeho potřeb a možnosti provozu jednotlivých pracovišť � středa – oční vyšetření � plnění 
ordinací lékařů � individualizované plnění potřeb dítěte – přebalování, krmení, kontakt matka – dítě

17.30–21.00 předávání služby sester � večerní toaleta � večerní vizita se službu konajícím lékařem � 
individualizované plnění potřeb dítěte – přebalování, krmení, kontakt matka – dítě

21.00–6.00 individualizované plnění potřeb dítěte – přebalování, krmení, kontakt matka – dítě � plnění ordinací 
lékařů � noční klid

domácí řád
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Užívání návykových látek
kouření je všeobecně považováno za rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. Je škodlivé v těhotenství a může ovlivnit 
průběh těhotenství. Negativně působí na novorozence, jeho adaptaci. v nemocnici, jejímž posláním je prevence a léčba ne-
mocí a také výchova ke zdravému způsobu života, uplatňujeme přísný zákaz kouření v celém areálu nemocnice. Prosíme vás, 
abyste tento zákaz, který je taktéž v souladu s léčebným režimem dítěte, respektovali.

! V areálu nemocnice není dovoleno ani požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek !

Ničím nerušené prostředí
klid, ticho jsou velkými pomocníky při léčení. Proto vás prosíme, abyste byli ohleduplní vůči sobě navzájem a nerušili ostatní. 
upozorněte na nutnost dodržování ticha též své rodinné příslušníky. Svůj mobilní telefon vypněte nebo nastavte do tichého 
režimu.  

Doprovod pacienta
v dohodě s ošetřujícím lékařem, s ohledem na zdravotní stav dítěte, je možno sjednat doprovod dítěte matkou. Pak jste přijata 
na pokoj pro průvodce hospitalizovaných dětí. Na některých pracovištích novorozeneckého oddělení jste ubytována přímo 
s dítětem u jeho inkubátoru nebo lůžka. v tomto případě se zabezpečíte sama vlastním čistým osobním i ložním prádlem, 
domácí obuví, obuví do sprchy. 
Pokud máte od svého lékaře naordinovány léky, jejich užívání si regulujete sama. u žen, které odsávají mateřské mléko pro 
výživu dítěte nebo dítě kojí, je nutné zkonzultovat užívané léky s ošetřujícím lékařem dítěte.
Pobyt  průvodce ve zdravotnickém zařízení se řídí „Domácím řádem“, který je součástí informací na každém pokoji, kde jste 
ubytovaná. Pobyt i strava je hrazena pojišťovnou. 
Skladba vaší stravy je sestavena našimi nutričními terapeutkami. Strava je doprovodu dítěte vydávána následovně:

 

Pitný režim si řídíte sama, podle svých individuálních potřeb.
Stravenky je možné si vyzvednout dle potřeby v pokladně, mimo pracovní dobu pokladny v centrální evidenci pacientů.
v den odchodu nemáte již nárok na stravu.
Během svého pobytu ukládejte své potraviny na určené místo v lednici nebo potravinové skříni. Dbejte zásad racionální výživy 
kojící ženy. 
Další možností, jak být dítěti nablízku, je pobyt matky v denním stacionáři. Zde máte vytvořeno zázemí pro odpočinek, uložení 
osobních věcí.  k dispozici máte lednici k uložení potravin, lze si ohřát přinesené jídlo. 
ve všech případech pobytu s dítětem se prosím řiďte pokyny lékařů i sester. v zájmu nás všech je pečovat o vaše dítě tak, aby 
mu byl poskytnut potřebný komfort.

časové rozmezí 
podávání stravy

typ stravování

  6.30–8.00 Snídaně – balíček se snídaní doručen na oddělení

13.00 –13.30 Oběd – v jídelně pro zaměstnance
večeře – balíček vydán u oběda

domácí řád
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Návštěvní doba
každý pacient má právo na návštěvu, neboť přítomnost blízkého člověka má příznivý vliv na léčebnou a ošetřovatelskou péči, 
a to i v případě novorozence. Matka a otec dítěte se individuálně domlouvají na kontakt s dítětem během dne. Pro prarodiče 
dítěte je návštěvní doba stanovena denně v rozmezí mezi 13.00 a 18.00 hodinou, podle provozních možností jednotlivých 
pracovišť. 

Pokyny pro návštěvy 
 Na jednotlivých pracovištích novorozeneckého oddělení se nevyžaduje přezouvání ani používání ochranných pomůcek.
 Před vstupem a při odchodu z pracoviště je zapotřebí vždy provést dezinfekci rukou. Dezinfekční dávkovače jsou při 

vstupu na každém pracovišti.
 Při návštěvách se prosím chovejte ohleduplně a tiše.
 Dohodněte si také rozumný počet návštěvníků (v případě návštěvy zdravého novorozence). 
 u dětí hospitalizovaných na oddělení IMP nebo JIrPN doporučujeme pobyt u dítěte pouze dvou osob, (matka + otec, 

matka + jeden z prarodičů apod.).  
 Děti nemají na oddělení JIPrN a IMP vstup povolen.
 v případě léčebných a ošetřovatelských úkonů může být vaše návštěva požádána, aby opustila pokoj. 
 Návštěvy by měly respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu pacienta.

 
vzhledem k možnosti nákazy nemohou děti navštěvovat osoby, které trpí nakažlivou chorobou, i když jde o lehké onemocnění 
(nachlazení, rýma, občasný kašel a jiné).

! Z důvodu epidemie může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat ! 

Psychologická podpora
Psychologickou podporu zajišťuje na našem oddělení dětský klinický psycholog. Podpora je určena pacientkám v psychické 
tísni i jejich rodinám. kontakt s klinickým psychologem vám po konzultaci zajistí ošetřující lékař nebo staniční sestra.

Poskytování spirituální péče
Fakultní nemocnice ve spolupráci s Biskupstvím brněnským nabízí pacientům duchovní službu v nemocnici. 
Bohoslužby se konají každou sobotu od 14.30 hod. v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, budova c1. Jestliže si 
pacientka přeje individuální návštěvu kněze, je možné ji zprostředkovat na všech našich pracovištích.
Po domluvě s lékařem je možno podle vašeho přání a s vaší účastí poskytnout dítěti křest nebo jinou duchovní podporu. 

Kontaktní osoby:
katolický kněz – tel. 602 582 459 (nepřetržitá telefonní služba)
pastorační asistentka – tel. 739 389 188

Hospitalizační účet
Máte možnost za poplatek zažádat o vystavení hospita-
lizačního účtu vašeho dítěte  (přehled nákladů za hospi-
talizaci).  

Propuštění z nemocniční péče
Termín propuštění vašeho dítěte vám sdělí ošetřující lé-
kař. vyhotoví vám propouštěcí zprávu a poučí vás o dal-
ším léčebném průběhu. 

domácí řád

10



PrÁva PacIeNTa
1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s poro-

zuměním kvalifikovanými odborníky.

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho 
ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i 
možnostem denně se stýkat s členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způso-
bu (tzv. kontinuální) návštěv může provedeno pouze ze závažných důvodů.

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahá-
jením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně 
rozhodnout, zda s ním souhlasí. vyjma případů akutního ohrožení má být informován 
o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více 
alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných  alterna-
tivách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se 
jich zúčastní.

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být součas-
ně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

5. v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření i léčby má nemocný prá-
vo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho 
soukromí a stud. rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí dů-
věrnou a musí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které se léčby přímo neú-
častní, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby 
nemocný sám nevybral.

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou 
považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v přípa-
dech počítačového zpracování.

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 
způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídají-
cí povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému 
ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a 
informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních, které existují.

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má 
právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou 
mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž 
bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař 
rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemoc-
ného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient 
může kdykoli, a to i bez uvedení důvodů, z experimentu odstoupit.

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí re-
spektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

11. Pacient má právo a povinnost řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se 
léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat 
odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

práva pacienta

11



cHarTa PrÁv DěTÍ v NeMOcNIcI
1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžaduje 

jejich stav, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo 
při ambulantním docházení.

2. Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a 
sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a 
povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. aby se na péči o své 
dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a 
povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3. Děti nebo jejich rodiče mají mít právo na informace v takové podobě, jaká 
odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit 
o svých potřebách s personálem.

4. Děti nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém 
rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. každé dítě 
má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, 
a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo 
emocionálního rozrušení.

5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být 
respektováno jejich soukromí.

6. Dětem se má dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně 
vědom fyzických a emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici 
své věci.

8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo 
jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo 
uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou 
jejich věku a zdravotnímu stavu.

Tento dokument vychází z textu charty práv dětských pacientů organizace „Na-
tional association for the Welfare of children in Hospital“ se sídlem v londýně. 
Materiál v tomto znění podpořila centrální etická komise při MZ Čr. 

práva pacienta
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POvINNOSTI PacIeNTa
 Pacient je povinen se prokazovat platným průkazem pojištěnce.

 Pacient je povinen jednat důstojně se zdravotnickým personálem.

 Pacient je povinen v zájmu úspěšné léčby sdělovat lékařům a NlZP všechny potřeb-
né informace a poskytnout jim výsledky předchozích vyšetření.

 Pacient je povinen respektovat všechna opatření směřující k uzdravení, především 
léčebný, dietní a rehabilitační režim, a zachovávat doporučenou životosprávu vyplý-
vající z jeho léčebného programu.

 Pacient je povinen dodržovat domácí řád nemocnice a hygienicko-epidemiologická 
pravidla (dle poučení personálu si dezinfikovat ruce…), event. dodržovat ochranný 
izolační režim.

 Pacient je povinen akceptovat zákaz kouření a požívání alkoholických a jiných návy-
kových látek v celém areálu nemocnice.

 Pacient je po náležitém poučení personálem povinen nosit  přidělený identifikační 
náramek  se jménem, pracovištěm a identifikačním kódem.

 Pacient je povinen uhradit stanovené poplatky související s pobytem na klinice dle 
platných ceníků.

!
povinnosti pacienta
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Parkování

 Pacienti a návštěvníci mohou využít odstavných ploch v okolí nemocnice 
nebo placené parkoviště Netroufalky s 206 místy. Parkovné je 20,- kč/
hodina. 

 vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly do 
areálů FN Brno je umožněn bezplatně. 

 Pacienti, vjíždějící na vyšetření do vnitřního areálu, skládají na vjezdu kauci 
na parkovné, a to v minimální výši 100,- kč. Parkovné v areálu je pro paci-
enty stanoveno na 50 kč/hod., prvních 30 min. je zdarma. 

 Ostatní návštěvníci (např. dovoz a odvoz pacienta, jednání apod.) skládají 
na vjezdu také kauci v minimální výši 100,- kč. Parkovné je v tomto přípa-
dě stanoveno ve výši 50,- kč/hodina (i za každou započatou). Při odjezdu 
z areálu do 30 minut je kauce vratná v plné výši. 

 Návštěvy hospitalizovaných pacientů mohou parkovat v areálu (v době ná-
vštěv 14.00–18.00 hodin) za úhradu jednorázového poplatku ve výši 50,- 
kč. 

 Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech  
a dbát pokynů vrátných či ostrahy FN Brno. 

Průchod a průjezd 
do areálu nemocnice 
pro veřejnost

Vrátnice Jihlavská: otevřena v pracovních dnech 6-19 hod., so-ne a svátky 
14-18 hod.
Vrátnice Netroufalky: v pracovních dnech 6-19 hod., so-ne a svátky 14-18 
hod. (jen průchod)
Vrátnice čistá (výjezd sanitek do ulice Kamenice): nonstop
Vrátnice hospodářská (do ulice Kamenice): denně 6-19 hod. (o vánočních 
svátcích je provoz upraven)

Informace Pavilon l, přízemí

Centrální evidence pacientů Pavilon l, 2. NP

Family Pointy ve 3. nadzemním podlaží pavilonu l
v přízemí pavilonu X, za lékárnou

Lékárna

výdejna Jihlavská 
otevřeno: v pracovní dny 7.00–18.00 hod. 
tel.: 532 232 170, 532 232 434
výdejna  v  pavilonu X, přízemí
otevřeno: v pracovní dny 7.15-17.00 hodin 
tel.: 532 232 119, 532 232 120
výdejna  v  pavilonu  Z (ženská klinika), přízemí – průjezd pod pavilonem
otevřeno: v pracovní  dny 7.15-16.00 hodin 
tel.: 532 233 308
lékárna a prodejna ortopedických a protetických pomůcek, pavilon  L, 
3. NP
otevřeno: v pracovní dny 7.15-17.00 hodin, v sobotu 8.00-16.00 hodin 
tel.: 532 232 438

Občerstvení

Bistro Zlatá hvězda: ve 3. nadzemním podlaží pavilonu l a u vrátnice Jih-
lavská 
Potraviny Zlatá hvězda: ve 3. NP pavilonu l 
Občerstvení Zlatá hvězda: ve 2. patře pavilonu Z
Cukrárna a kavárna Zlatá hvězda: ve 3. NP pavilonu l
Stánky při vstupu z ulice Netroufalky: 

Oříšky/sušené ovoce
Ovoce, zelenina, nápoje
Pekárna crocus

Drogerie pavilon l, 3. NP

Noviny, časopisy, tabák stánek při vstupu do Nemocnice Bohunice z ulice Netroufalky

Knihy, časopisy knihkupectví ve 3. NP pavilonu l

Kadeřnictví kadeřnické služby na objednání pro pacienty na pokoji. kontakt: Simona 
Skoupá, 723 103 490.

SluŽBY v areÁlu PMDv (BOHuNIce)

služby v areálu nemocnice
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Květiny, drobné dárky pavilon l, 3. NP

Optika JOY optic pavilon l, 2. NP

Pokladna pavilon l, 2. NP

Nemocniční kaple pavilon l, 2. NP, v blízkosti centrální evidence pacientů

Bankomat KB pavilon l, přízemí

Poštovní schránka pavilon l, přízemí
při vstupu z ulice Jihlavské

Regulační poplatky pavilon l, přízemí a 2. NP – pokladna centrální evidence pacientů 
pavilon X, přízemí

Automat na jízdenky MHD u vstupu do pavilonu l

Automat – rozměňovač peněz pavilon l, přízemí
rozmění bankovky na desetikorunové mince

Wi-Fi připojení Wi-Fi připojení zdarma na všech pracovištích FN Brno
přihlásit se lze heslem FN Brno pacient

Ubytovna Netroufalky

v těsné blízkosti nemocnice Bohunice
kapacita je 396 lůžek. Informace o počtu volných míst získáte na telefonním 
čísle 532 238 004
aktuální ceník je uveden na webu (www.fnbrno.cz > Pro pacienty a návštěvní-
ky > Služby v areálu)

SluŽBY v areÁlu PrM (POrODNIce)
Parkování v areálu Porodnice na Obilním trhu je možné krátkodobě parkovat pouze v pří-

padě volné kapacity – po dohodě s pracovníky vrátnice. 

Centrální evidence pacientů
ve vstupní hale, budova „c1“.
pracovnice vám ochotně poradí jak najít správnou ambulanci, lékaře nebo pra-
coviště

Ústavní lékárna
budova D (ve dvoře)
otevírací doba: po-čt 8.00-16.30 hod., pá 7.00-15.30 hod., so 9.00-14.00 hod.
tel. 532 238 484

Občerstvení Zlatá hvězda přízemí, budova c2 (za centrální evidencí pacientů, chodbou vpravo)
otevřeno: po-pá 6.30-16.00 hod., so-ne + svátky 13.00-17.00 hod.

Ortotika – výroba ortopedic-
kých pomůcek

budova c2, přízemí
otevřeno po-pá 8.00-16.00 hod.
tel. 541 210 943

Masáže, kosmetika
budova c2, 1. patro, Hana Fialová
otevřeno po-pá 8.00-18.00 hod. dle objednání
tel. 605 381 802

Kadeřnictví Monika budova c2, přízemí
tel. 739 013 939, i bez objednání

Telefonní automat budova c2, přízemí (za ceP chodbou doprava)

Pokladna budova c2, přízemí
otevřeno po-pá 7.00-12.00 hod., 12.30-15.00 hod., jindy lze platit na ceP

Poštovní schránka u vchodu z Obilního trhu

Regulační poplatky
ceP – budova c1, přízemí
vrátnice, Údolní ulice
pokladna

Wi-Fi připojení Wi-Fi připojení zdarma na všech pracovištích FN Brno
přihlásit se lze heslem FN Brno pacient

služby v areálu nemocnice
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centrální operační sály I (cOS I) pavilon l, 1., 2. a 3. NP
Dermatovenerologické oddělení pavilon F

Diagnosticko-terapeutické centrum pavilon X a ambulance pracovně-lékařských služeb PMDv 
a PrM – pavilon c

endoskopické centrum pavilon Z, 5. p.
Gynekologicko-porodnická klinika pavilon Z
chirurgická klinika pavilon l, 7. a 17. NP
Interní gastroenterologická klinika pavilon l, 15. NP, a hemodialýza 6. NP
Interní kardiologická klinika pavilon l, 13. NP
klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pavilon l, 2. NP
klinika infekčních chorob pavilony a, B a c
klinika interní, geriatrie a praktického lékařství pavilon D1 a e
klinika nemocí plicních a tuberkulózy pavilon e, D (2. p.), a a Z (5. p.) 
klinika nukleární medicíny pavilon N
klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie pavilon l, 10. NP, + přízemí cH
klinika úrazové chirurgie pavilon l, 5. a 6. NP, spinální jednotka – pavilon I1 (3. NP)
klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie pavilon l, 17. NP
Neonatologické oddělení pavilon Z

Nemocniční lékárna viz str. 14 (Služby v areálu nemocnice)

Neurochirurgická klinika pavilon l, 11. NP
Neurologická klinika pavilon l, 12. NP
Oční klinika P pavilon l, 16. N
Oddělení nemocniční hygieny pavilon N
Oddělení klinické mikrobiologie pavilon c a F
Oddělení klinické psychologie pavilon c a l
Oddělení léčby bolesti pavilon F
Oddělení léčebné výživy – nutriční poradna pavilon l, 1. NP
Oddělení Orl pavilon l, 10. NP
Ortopedická klinika pavilon l, 5. a 8. NP
Psychiatrická klinika pavilon G
Sexuologické oddělení vinařská 6
urologická klinika pavilon l, 9. NP
Interní hematologická a onkologická klinika pavilon l, 14. a 17. NP
Transfuzní a tkáňové oddělení pavilon I 2
Oddělení klinické hematologie pavilon X, 5. p., a IN BIT kamenice 34
radiologická klinika pavilon I 2, l (1., 2. a 3. NP), cH (4. p.), Q, G (1. p.) a e (1. p.)
rehabilitační oddělení pavilon F, D, P
Sexuologické oddělení vinařská 6
Sociálně-zdravotní oddělení pavilon G
Oddělení klinické biochemie pavilon X
centrální sterilizace pavilon cH, 1. a 3. p.
Ústav patologie pavilon I

PŘeHleD MeDIcÍNSkÝcH ÚTvarŮ PMDv (Bohunice)

přehled medicínských útvarů PMDV 
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Budova a

1. NP Porodní sál (Gynekologicko-porodnická klinika)

2. NP
Poporodní oddělení, oddělení 5 (Gynekologicko-porodnická klinika)
Oddělení fyziologických novorozenců, oddělení 10 (Neonatologické oddělení)

3. NP Oddělení onkogynekologie 9  (Gynekologicko-porodnická klinika)
4. NP Domácí péče

Budova a

1. PP centrální sterilizace

1. NP
rentgenové pracoviště (radiologická klinika)
Mammodiagnostické pracoviště (radiologická klinika)

2. NP centrální operační sály II.

3. NP
Jednotka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence (Neonatologické oddělení)
anesteziologicko-resuscitační oddělení

Budova B
1. NP

Oddělení intermediární péče, oddělení 11 (Neonatologické oddělení)
Oddělení asistované reprodukce (Gynekologicko-porodnická klinika)

3. NP Oddělení reprodukční gynekologie, oddělení 7 (Gynekologicko-porodnická klinika)
4. NP rehabilitace (rehabilitační oddělení)

Budova c1

1. NP

centrální evidence
urologická ambulance (Gynekologicko-porodnická klinika)
ultrazvuková ambulance (Gynekologicko-porodnická klinika)
Příjmová ambulance (Gynekologicko-porodnická klinika)
chirurgická ambulance (Gynekologicko-porodnická klinika)
ambulance rizikového těhotenství (Gynekologicko-porodnická klinika)
Interní a onkologická ambulance (Gynekologicko-porodnická klinika)

2. NP

Specializované ambulance (Gynekologicko-porodnická klinika)
ambulance dětské gynekologie (Gynekologicko-porodnická klinika)
ambulance interní (Gynekologicko-porodnická klinika)
ambulance IHOk (Interní hematologická a onkologická klinika)

3. NP
Posluchárna (mše)
knihovna

Budova c2

1. NP

Ústavní psycholog
Sociální pracovnice, Sociálně-zdravotní oddělení
Oddělení intermediární péče, oddělení 12 (Neonatologické oddělení)
Pokoje kojících matek (Neonatologické oddělení)
Pokladna
Občerstvení

2. NP

Oddělení klinické biochemie a hematologie
Neonatologická ambulance (Neonatologické oddělení)
rI (rooming in) pro nezralé děti
Dětské rehabilitační oddělení (patří pod DrO-PDM)

Budova D 
Ústav patologie
lékárna

Budova e 1. NP andrologie (Gynekologicko-porodnická klinika)
Budova k centrum asistované reprodukce (Gynekologicko-porodnická klinika)
Budova l vrátnice, vjezd do areálu

PŘeHleD MeDIcÍNSkÝcH ÚTvarŮ PrM (Porodnice) 

přehled medicínských útvarů PRM 
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plán areálu PMDV (Bohunice)

18



V
S

T
U

P

S
LU

Ž
E

B
N

Í 
V

JE
Z

D

O
R

IE
N

TA
Č

N
Í 

M
A

P
K

A
 P

O
R

O
D

N
IC

E

A
M

B
U

LA
N

C
E

C
E

N
T

R
Á

LN
Í

E
V

ID
E

N
C

E

19

plán areálu PRM (Porodnice)



ZÁSaDY BeZPeČNOSTI ve FN BrNO
1. chovejte se tak, abyste svou činností neohrozili sebe ani ostatní.

2. Dodržujte zákaz kouření a manipulace s ohněm, mimo vyhrazená místa.

3. Na viditelných místech jsou vyvěšeny požární poplachové směrnice a evakuační plány s vyznačenými únikovými ces-
tami.

4. v případě jakéhokoliv ohrožení se ihned obraťte na zdravotnický personál. Zachovejte prosím klid a rozvahu.

5. Budete-li mít pohybové omezení, vaše evakuace bude probíhat na lůžku nebo sedačce k tomu určenými výtahy.

cerTIFIkÁTY a OceNěNÍ
Fakultní nemocnice Brno je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, meziná-
rodní akreditace pro organizace poskytující zdravotní péči DIaS a všechny laboratorní útvary 
jsou akreditovány dle ISO 15189. 
FN Brno je jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které má dle normy ISO 
9001:2008 samostatně certifikovány všechny útvary a které je od ledna roku 2007 současně 
certifikováno jako celek. v rámci naplňování podmínek pro akreditaci DIaS (Det Norske veri-
tas acreditation Standard), který byl přijat evropskou unií – organizací ISQua Standards) jako 
mezinárodní standard pro zdravotnická lůžková zařízení v evropě, probíhá kontrolní návštěva 
zahraničních auditorů každoročně. 
akreditační standardy kladou velký důraz na řízení rizik, především z hlediska bezpečnosti 
pacientů, a to jak v oblasti fyzické bezpečnosti, tak bezpečnosti v oblasti medicínské, ale 
také ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost infor-
mací. Hodnocení auditorů potvrzuje vysoce profesně odváděnou medicínskou i podpůrnou 
činnost a neustálé zlepšování  její kvality ve prospěch pacientů FN Brno.
Další rozvoj oblasti řízení kvality ve FN Brno se soustřeďuje na udržování a rozvoj stávajících 
systémů s hlavním důrazem na bezpečnost klientů, ale i zaměstnanců a návštěvníků nemoc-
nice, na ochranu životního prostředí a bezpečnost informací.

ostatní
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SlOvNÍČek a – Z
anemie chudokrevnost,  nedostatečný počet červených krvinek

apnoe zástava dýchání na více než 20 sekund

Bilirubinometr přístroj k orientačnímu měření intenzity novorozenecké žloutenky

BMF přípravek k obohacení mateřského mléka 

BPD bronchopulmonální dysplazie – chronické plicní onemocnění

crP c reaktivní protein, informuje o přítomnosti zánětu v organismu

Červený reflex vyšetření odhalující přítomnost vrozeného zakalení oční čočky

Fontanela měkké místo na hlavičce dítěte mezi lebními kostmi, postupně se uzavírá, u novorozence 
prostor pro ultrazvukové vyšetření mozku

Fototerapie léčba novorozenecké žloutenky světlem

Fyzioterapie rehabilitace

Gestační týden týden gravidity, ve kterém se dítě narodilo

Hydrocefalus nahromadění mozkomíšního moku 

Hypoglykémie nízká hladina cukru

Hypotenze nízký tlak krevní

Iniciální dotek způsob komunikace s novorozencem, informuje dotekem o zahájení a ukončení činnosti 

klokánkování kontakt matka, (otec) a dítě kůže na kůži

krvácení do mozku poškození cévní stěny v mozku a průnik krve do okolních struktur

laktace tvorba mléka

Mlezivo (též kolostrum) prvotní mléko, tvoří se v mléčné žláze těsně před porodem a je produkováno asi 3–5 dní po 
něm. Důležité pro počáteční výživu dítěte.

Nativní mateřské mléko tepelně neošetřené mateřské mléko, nedochází k degradaci potřebných enzymů a proti-
látek

ncPaP dechová podpora plic, zachovává spontánní dechovou aktivitu

Nec nekrotizující enterokolitida,  zánět střeva

Otoakustické emise vyšetření sluchu dítěte

Pasterizace tepelné ošetření mléka

Praematuritas nezralost 

RDS dechová tíseň

retinopatie postižení sítnice oka

Saturace obsah kyslíku v organismu

Screeningové vyšetření vyšetření odhalující stanovená onemocnění a zajišťující jeho léčbu

Sepse celkové postižení organismu infekcí

uPv umělá plicní ventilace

vojtova metoda rHB způsob vedení fyzioterapeutické léčby

ostatní
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Děti na dlani 
www.detinadlani.cz

Spolupracujeme se zapsanými spolky:
Nedoklubko www.nedoklubko.cz
Baby klokánci www.zrnka.cz

Sociální služby 
Pracovnice Sociálně-zdravotního oddělení jsou připraveny pomoci vám s řešením tíživé rodinné či sociální situace. Podílejí se 
na řešení sociální situace pacienta/klienta v úzké spolupráci s multidisciplinárním zdravotnickým týmem.

Nadační fond VITA NOVA
Nadační fond vITa NOva shromažďuje finanční prostředky, které jsou využívány pro všestranný rozvoj Fakultní nemocnice 
Brno, zejména na nákup moderní zdravotnické techniky, zajištění modernizace a rekonstrukce, další vzdělávání lékařů, osvětu 
v oblasti medicíny a další. 
Číslo účtu: 133335621/0100. 

Přejeme vašemu dítěti vše nejlepší do života.
kolektiv pracovníků Neonatologického oddělení FN Brno

společné organizace, naše nadace
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Ve Fakultní nemocnici Brno se můžete uplatnit v oborech:
 Lékař
 Farmaceut
 Jiný odborný pracovník VŠ (odborný pracovník v lab. metodách a v přípravě léčivých přípravků, 

klinický psycholog, klinický logoped atd.)
 Nelékařský zdravotnický pracovník (všeobecná/dětská sestra, zdravotní laborant, zdravotnický 

asistent, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut, radiologický asistent, 
farmaceutický asistent, sanitář atd.)

 Dělník
 Technicko-hospodářský pracovník (sekretářka, dokumentátorka, referent, IT pracovník, účetní atd.)

Máte zájem vy nebo vaši známí či blízcí 
PracOvaT

ve Fakultní nemocnici Brno?

Zájemcům nabízíme:
 ubytování pro mimobrněnské v Ubytovně 

Netroufalky (cca 10 minut od FN Brno – Bo-
hunice)

 celou řadu zaměstnaneckých benefi tů v ob-
lasti fi nanční, služeb a volnočasových aktivit

 možnost dalšího profesního růstu
 práci v příjemném kolektivu

Na těchto pracovištích:
 Bohunice  

Pracoviště medicíny dospělého věku  
Jihlavská ulice č. 20

 Dětská nemocnice  
Pracoviště dětské medicíny  
Černopolní ulice č. 9

 Porodnice 
Pracoviště reprodukční medicíny  
Obilní trh

KONTAKTNÍ OSOBA PRO VAŠE DOTAZY
Alena Stehlíková, referent Oddělení organizace řízení
FN Brno, Lůžkový trakt, II. nadzemní podlaží, kancelář č. 2140

tel: 5 3223 3724 nebo 5 3223 3297
Stehlikova.Alena@fnbrno.cz

Aktuální informace o volných pracovních místech naleznete na webu FN Brno 
(http://www.fnbrno.cz/pracovni-prilezitosti) nebo na Oddělení organizace řízení.
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PMDV  - pracoviště medicíny dospělého věku, 
Jihlavská 20, 625 00 Brno, pavilon Z, 6. a 7. NP

PRM  - pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Telefonický kontakt - sekretariát kliniky: +420 532 238 309

Informace můžete získat buď přímo telefonicky na oddělení, 
nebo prostřednictvím webu www.fnbrno.cz.


