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Mé jméno a jméno mého dítěte:

Datum a podpis rodiče:

Novorozenecký laboratorní screening (odběr krve z patičky)
proveden  -  neproveden - negativní reverz

Odběr krve se doporučuje provést z nahřáté paty 48-72 h od porodu. Lze i později, ale nelze dřív!

Pokud nebyl proveden novorozeneckým oddělením (NO) před odchodem, odběr krve provede:
 [ ]  porodní asistentka
 [ ]  PLDD
 [ ]  dětské oddělení
 [ ]  rodič

Datum odběru:

Screening kongenitální katarakty (vrozený oční šedý zákal)
proveden  -  neproveden - negativní reverz

Kdykoliv od porodu do 4 týdnů věku. Vyšetření lze provést i později, ale pak může být zbytečně pozdržena nutná léčba.

Pokud nebyl proveden před odchodem, screening provede:  [ ]  novorozenecké odd.
 [ ]  oční ambulance
 [ ]  jiné pracoviště

Datum vyšetření:

Vyšetření TEOAE (otoakustické emise) proveden  -  neproveden - negativní reverz
Od narození kdykoliv. Je vhodné toto vyšetření časovat tak, aby eventuální korekce sluchové vady byla provedena do 6. měsíce věku.

Pokud nebylo provedeno před odchodem, vyšetření provede:  [ ]  ORL ambulance
 [ ]  jiné pracoviště

Datum vyšetření:

UZV a klinické vyšetření kyčlí proveden  -  neproveden - negativní reverz
Vyšetřování dětských kyčlí probíhá ve třech etapách, tzv. systém trojího síta, od narození do 12-16. týdne věku dítěte.

Pokud nebylo provedeno před odchodem, vyšetření provede:  [ ]  ortopedická ambulance

Datum vyšetření:

Podání vitamínu K podán orálně - injekčně do svalu
Ošetření pupečníkového pahýlu odpadl - ponechán k přirozenému odpadnutí - odstraněn chirurgicky

Tato rukověť provede rodiče zdravotní péčí o dítě po porodu v případě, že chtějí odejít spolu na negativní reverz do svého domácího prostředí.

Jsem srozuměn/a s fakty, že za výběr poskytovatele zdravotní péče, za ochranu zdraví, výživu a výchovu dítěte 
zodpovídají rodiče.
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Screening vrozených vad močového ústrojí proveden  -  neproveden - negativní reverz
Od cca 3-6. dne po porodu narození kdykoliv, nejlépe do 3 měsíců od porodu.

Pokud nebyl proveden před odchodem, screening provede:  [ ]  ambulance dětského nefrologa
 [ ]  novorozenecká ambulance
 [ ]  radiodiagnostické oddělení

Datum vyšetření:

Screening kritických vrozených srdečních vad proveden  -  neproveden - negativní reverz
Od narození kdykoliv.

Pokud nebyl proveden před odchodem, screening provede:  [ ]  novorozenecká ambulance
 [ ]  jiné pracoviště

Datum vyšetření:

Bylo dítě sledováno pro riziko GBS infekce? ano -  ne - negativní reverz
Pokud ano, kontrola na pracovišti:

Přeji si dítě kojit. ano   -   ne
Dítě je v době odchodu z porodnice plně kojeno. ano   -   částečně s dokrmem   -   ne

Úroveň novorozenecké žloutenky při odchodu dítěte z nemocnice:
Kontrolu klinického stavu i s ohledem na novorozeneckou žloutenku provede:  [ ]  porodní asistentka

 [ ]  PLDD

Jméno terénní porodní asistentky a kontakt na ni:
Jméno a kontakt na laktační poradkyni:

Prohlášení PLDD

Datum: Podpis a razítko PLDD:

Potvrzuji, že jsem schopen/schopna přijmout narozené dítě do péče. Rodič byl seznámen a hovořil se mnou o 
zdravotní péči o dítě po porodu. Byl rovněž seznámen s doporučenými screeningovými vyšetřeními. Toto 
prohlášení podepisuji pro účel tzv. "ambulantního porodu" (propuštění fyziologického novorozence před 
dosažením věku 72 hodin).

Tato rukověť provede rodiče zdravotní péčí o dítě po porodu v případě, že chtějí odejít spolu na negativní reverz do svého domácího prostředí.

KOJENÍ

Novorozenecká žloutenka se dobře kompenzuje kojením na požádání v souladu s dodržováním všech "10 kroků k 
úspěšnému kojení" (www.tensteps.org). Dítě by nemělo být spavé, apatické. Musí přijímat mléko a vylučovat moč a 
stoličku.

Jméno praktického lékaře pro děti a dorost, kterého jsem před porodem oslovila ohledně zdravotní péče 
dítěte:



Jaké kódy mohou PLDD využít (mohou, není to jejich povinnost, oni rozhodují, jakou péči poskytují nebo jsou ochotni poskytovat - tedy co se týká návštěvní služby, odběrů apod.): 
kód 02200: návštěva novorozence dětskou sestrou (body 157, čas 60 min) 
kód 02210 odběr pro novorozenecký screening nebo rescreening (body 73, čas 5 min) 
kód 02245 sledování novorozenecké žloutenky metodou transkutánní bilirubinometrie (body 58, čas 5 minut, cena přístroje cca 40 tis. Kč) 
kód 01150 návštěva praktického lékaře u pacienta (body 60, čas 0 - je k tomu vykázán kód provedeného vyšetření) 
kód 01160 návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19-22 hod. (body 100, čas 0) - nejedná se o LSPP, ale že váš PLDD na vaši žádost nebo z jiného důvodu v době mimo své ordinační hodiny 
přijede k vám domů 
obdobně pak výkony: 
kód 01170 návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22-06 hod. (body 200) 
kód 01180 návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo pracovního klidu (body 200)

Právní tahák pro rodiče
Je mi známo, že:    
Matkou dítěte jsem já, neboť jsem toto dítě porodila.  (NOZ č. 89/2012 Sb. § 775)    
Moje povinnosti a práva spojená s osobností dítěte vznikají narozením dítěte.  (NOZ č. 89/2012 Sb. § 856)    
Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.  (NOZ č. 89/2012 Sb. § 865)    
Pokud by někdo druhý protiprávně zadržoval mé dítě, je povinen mi ho vydat, jelikož je dítě v mé péči. (NOZ č. 89/2012 Sb. § 882)    
V souladu Věstníkem 08-2013 čl. 2 "Propuštění fyziologického novorozence do jeho vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození" mi bylo doporučeno, abych dítěti 
zajistila do 24 hodin od propuštění zdravotní péči a dále jsem byla poučena o doporučených screeningových vyšetřeních.    
Je mi známo, že samotná skutečnost, že je novorozenec propouštěn před uplynutím 72 hodin od jeho narození nebo že zákonný zástupce nesdělí poskytovateli zdravotních služeb způsob 
zajištění návazné péče o novorozence, není důvodem pro oznamovací povinnost Orgánu sociálně právní ochrany.    


