NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ S JIPN
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59
Tel: 261 083 621
Fax: 261 083 740

Vážení kolegové,
ve snaze zlepšit naši vzájemnou spolupráci při péči o novorozence s rozštěpovými vadami
obličeje si Vám dovolujeme předložit základní informace týkající se léčby těchto pacientů
v Thomayerově nemocnici. Chtěli bychom zaměřit Vaši pozornost zejména na přípravu
pacienta před překladem k nám. Věříme, že poskytnuté podklady budete moci použít při
komunikaci s rodinou dítěte. Časnou korekci rozštěpových vad organizujeme ve spolupráci
s plastickým chirurgem, MUDr. Jiřím Borským a Klinikou dětské chirurgie a traumatologie
Thomayerovy nemocnice.
Tato operace řeší pouze rozštěp rtu. Časná operativa využívá tzv. fetální způsob hojení ran,
tj. hojení s minimální jizvou. V neposlední řadě má výrazně pozitivní vliv na psychiku celé
rodiny. Operační výkon provádí tým specialistů v celkové anestezii modifikovanou metodou
dle Tennisona. Do domácí péče je dítě propouštěno obvykle pátý až sedmý pooperační den
a dále předáno do pravidelné poradenské péče a do péče operatéra, plastického chirurga.
Dítě po operaci nosí nosní výztuhy (nostrily), které udržují tvar reponovaného nosního
křídla a sagitální postavení reponovaného nosního septa. Délku nošení nostril určuje
operatér MUDr. Jiří Borský.
K časné sutuře rtu jsou indikováni novorozenci:
• gestačního stáří ≥ 37. týden těhotenství
• novorozenci nedonošení (narození před 37. týdnem těhotenství). V případě předčasně
narozených novorozenců je nutné nás kontaktovat vzhledem k nutnosti individuální
přípravy.
• postnatálního věku nejlépe do 7. dne, výjimečně do 10. dne
• s jednostranným i oboustranným rozštěpem rtu bez, nebo v kombinaci s dalšími
defekty čelisti a patra
• izolovaný rozštěp patra nebo patra a čelisti bez rozštěpu rtu není indikovaný k časné
operaci
• kardiopulmonálně stabilní, kteří nemají jinou závažnou vrozenou vývojovou vadu
Postup před překladem novorozence indikovaného k časné sutuře rtu:
• Kontaktovat naše oddělení – tel.: 261 083 621, informovat lékaře o stavu dítěte,
rozsahu a velikosti rozštěpu, domluvit se na možném termínu překladu
• Vyšetření před operací:
- KO+ diff.
- koagulace - Quick, INR
- pokud to lze, provést UZ vyšetření mozku, ledvin, srdce
• Získat od rodiče/ rodičů informovaný souhlas (3x) - s operačním výkonem,
s anestezií, event. se zavedením CŽK. Formuláře naleznete na našich stránkách.

• Předat rodičům kontakt na operatéra MUDr. Jiřího Borského, se kterým je nutné,
aby se rodiče spojili ještě před operací.
Sekretariát ORL ambulance FN Motol, telefon: 224 432 601
http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-usni-nosni-a-krcni-uk2-lf-a-fn-motol/specializovane-ambulance/
• Rodiče informovat o nutnosti zakoupení nosních výztuh (nostril). Jedná se
o silikonové fixátory pro dlahování nosních průduchů po operaci dítěte – cena
cca. 4 200,- Kč. Koupi zprostředkujeme na našem oddělení.
Prosíme, abyste všechny uvedené informace sdělili rodičům dítěte před jeho transportem
na naše pracoviště.
Děkujeme Vám!
Lékaři Novorozeneckého oddělení Thomayerovy nemocnice

