Orientační plán Dětské jednotky intenzivní
péče Fakultní nemocnice v Kostelci

Plánek výše popisuje stavební uspořádání Dětské jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice
v Kostelci (DJIP) po rekonstrukci v roce 2017. Dvojitá čára označuje dveře. Jednotlivá písmena na
plánku označují:
A: chodba spojující DJIP s operačními sály (mimo plánek) a anesteziologicko-resuscitačním
oddělením (mimo plánek).
B: sál s deseti lůžky v boxech. V každém boxu je umístěno moderní pojízdné nemocniční lůžko a
židle pro doprovod. Zadní stěna boxu obsahuje např. přívod elektřiny, kyslíku a přístroje pro
monitoring pacienta. Delší část stěny boxu je možné snížit či zasunout do zbytku stěny. Prostor za
boxy slouží k uskladnění zdravotnického materiálu používaného pro péči o pacienta v boxu,
případně jsou zde umístěny další přístroje, tzn není obecně možné zde umístit další lůžko.
C: zázemí personálu. Stěny místnosti jsou prosklené.
D: další zázemí personálu.
E: vstup pro veřejnost, zde je chodba, kde čekala Jiříkova matka druhou noc.
F: technické zázemí nemocnice.
V: výtahy.

Záznamy z ošetřovatelské dokumentace
Jiřího Strnada na DJIP
Plné jméno a příjmení pacienta
Rodné číslo pacienta
Bydliště pacienta

Jiří Strnad
140725/8596
Burešova 16, 79601 Prostějov

Svéprávnost
Zákonní zástupci

Nezletilý
Alena Strnadová, narozena 11. 9. 1984
Jakub Strnad, narozen 23. 2. 1976

Den
11. 10. 2019

Hodina1
9:45

11. 10. 2019

10:00

11. 10. 2019

11:00

11. 10. 2019

11:45

11. 10. 2019

15:00

11. 10. 2019

16:00

11. 10. 2019

18:00

11. 10. 2019

21:00

Záznam
Pacient přeložen z pooperačního
oddělení, bez komplikací, uložen na
lůžko 4. U pacient přítomna matka,
pacient spí.
Pacient se probouzí.

Pacient si povídá s matkou. Bez
komplikací.
Pacient jí oběd, snědl celou porci,
vypit 1 hrnek.
Pacient jí svačinu, snědl celou porci,
vypit 1 hrnek. Matku u pacienta
střídá otec, povídají si. Bez
komplikací.
Otce u pacienta střídá matka.
Pacient spí. Bez komplikací.
Pacient se probudil, jí svačinu, snědl
celou porci, vypit 1 hrnek. Bez
komplikací. Na základě obav matky,
zda bude pacient v noci spát podána
1 tabletka (5 mg) Dohypodoru2 dle
fakultativní medikace.
Pacient usíná.

Podpis
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr

Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr

Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Bc. Žourová –
zdravotní sestra

Bc. Žourová –
zdravotní sestra

Mějte za to, že záznamy jsou pořizovány v pravidelných 15 minutových intervalech, vynechané
záznamy neobsahují nic informačně přínosného, jedná se o záznamy typu „spí“ nebo „povídá si s
matkou“.
2
Mějte za to, že léčivo existuje a že jeho podání proběhlo lege artis.
1

3

11. 10. 2019

21:45

Pacient spí.

11. 10. 2019

22:00

11. 10. 2019

22:15

11. 10. 2019

22:30

Matka pacienta se dotazuje, zda
skutečně musí opustit oddělení,
edukována o rizicích přítomnosti
osob blízkých přes noc a upozorněna
na nutnost dodržovat vnitřní řád.
Pacient spí. Bez komplikací.
Matka pacienta po opakované
žádosti o opuštění oddělní odchází.
Pacient spí. Bez komplikací.
Pacient spí. Bez komplikací.

11. 10. 2019

22:45

Pacient spí. Bez komplikací.

12. 10. 2019

03:15

12. 10. 2019

03:30

12. 10. 2019

03:45

12. 10. 2019

04:00

Pacient se probouzí, dožaduje se
matky, hlasitě křičí. Snaha po
verbálním uklidnění bezúspěšná.
Snaha po verbálním uklidnění
bezúspěšná, pacient poškrábal
zdravotní sestru (Bc. Kostelíková),
nutná desinfekce rány. Přivolán lékař
(MUDr. Lasicová), konzultováno a
schváleno injekční podání léčiva ke
zklidnění. Aplikována injekce (10 ml)
Pedohypnodoru3 intramuskulárně.
Pacient stále neklidný. Nepřetržitá
přítomnost sestry (Bc. Kostelíková) u
lůžka. Daří se částečné verbální
uklidnění, již nekřičí, chce opouštět
lůžko, nutnost občasného
manuálního zabránění.
Beze změny.

12. 10. 2019

04:15

Beze změny.

12. 10. 2019

04:30

Beze změny.

12. 10. 2019

04:45

Pacient usnul.

12. 10. 2019

05:00

Pacient spí. Bez komplikací.

12. 10. 2019

05:15

Pacient spí. Bez komplikací.

12. 10. 2019

07:00

Pacient spí. Bez komplikací. Přichází
matka pacienta, informována o

Mějte za to, že léčivo existuje a že jeho podání proběhlo lege artis.

Bc. Žourová –
zdravotní sestra
Bc. Žourová –
zdravotní sestra

Bc. Žourová –
zdravotní sestra
Bc. Žourová –
zdravotní sestra
Bc. Žourová –
zdravotní sestra
Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra

Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra

Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra

Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra
Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra
Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra
Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra
Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra
Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
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12. 10. 2019

07:15

12. 10. 2019

07:30

12. 10. 2019

09:30

12. 10. 2019

11:30

12. 10. 2019

15:00

12. 10. 2019

16:00

12. 10. 2019

19:30

12. 10. 2019

21:30

12. 10. 2019

21:45

12. 10. 2019

22:00

12. 10. 2019

22:15

průběhu noci, matka je zneklidněna,
dožaduje se rozhovoru s ošetřujícím
lékařem, nutnost přivoláni lékaře
(MUDr. Lasicová) k bližšímu
vysvětlení.
Pacient se probouzí, plačtivý, drží se
matky, jinak bez komplikací.
Pacient odmítá jíst snídani, vypito
pouze ½ hrnku.
Pacient odmítá jíst svačinu, vypito
pouze ½ hrnku.
Provedena hygiena.
Pacient odmítá jíst oběd, po
přemlouvání matkou snědl část,
vypito pouze ½ hrnku.
Pacient stále plačtivý, jinak bez
komplikací. Matku u pacienta střídá
otec. Otec je podrážděný, obviňuje
personál z “práškování“ syna.
Verbálně usměrněn středním
ošetřujícím personálem a odkázán na
konzultaci s ošetřujícím lékařem.
Otce u pacienta střídá matka.
Pacient spí.
Na základě obav matky, zda bude
pacient v noci spát a průběhu
předešlé noci podány 2 tabletky (10
mg) Dohypodoru4 dle fakultativní
medikace. Pacient usíná. Bez
komplikací.
Pacient spí. Bez komplikací. Matka
sděluje, že neopustí oddělení.
Poučena o nutnosti opustit oddělení
ve 22:00.
Pacient spí. Bez komplikací. Na
chodbu před oddělení přichází otec,
dožaduje se vstupu na oddělení, není
vpuštěn, protože se blíží konec doby,
kdy je povolena přítomnost rodičů
na oddělení.
Pacient spí. Bez komplikací. Matka
sděluje, že neodejde, poučena, že
musí odejít.
Přivolán lékař (Mudr. Kolečko),
edukuje matku o nutnosti opustit
oddělení, matka nesouhlasí. Hluk

Mějte za to, že léčivo existuje a že jeho podání proběhlo lege artis.

Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr

Bc. Žourová –
zdravotní sestra
Bc. Žourová –
zdravotní sestra

Bc. Žourová –
zdravotní sestra

Bc. Žourová –
zdravotní sestra

Bc. Žourová –
zdravotní sestra
Bc. Žourová –
zdravotní sestra

budí několik pacientů. Pacient spí.
Bez komplikací.
Matka stále odmítá opustit oddělení,
přivolána Policie ČR. Pacient spí. Bez
komplikací.

12. 10. 2019

22:30

Bc. Žourová –
zdravotní sestra

12. 10. 2019

22:45

Pacient spí. Bez komplikací. Hlídka
PČR dorazila na místo.

Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra

12. 10. 2019

23:00

Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra

12. 10. 2019

23:45

13. 10. 2019

03:15

13. 10. 2019

07:00

13. 10. 2019

08:15

13. 10. 2019

08:30

13. 10. 2019

10:00

Pacient spí. Bez komplikací. Matka
po domluvě od Policie ČR odchází na
chodbu před oddělení, sděluje, že
zde setrvá do rána, v tom jí není
bráněno.
Matka pacienta, telefonicky
kontaktuje oddělení a ptá se na stav
pacienta. Pacient spí. Bez komplikací.
Uvedené sděleno matce.
Matka pacienta, telefonicky
kontaktuje na oddělení a ptá se na
stav pacienta. Pacient spí. Bez
komplikací. Uvedené sděleno matce.
Pacient spí. Bez komplikací. Přichází
matka pacienta.
Pacient se probouzí. Bez komplikací.
Drží se matky.
Pacient snědl ½ svačiny a vypit 1
hrnek. Bez komplikací.
Provedena hygiena.
Pacient přeložen na dětské oddělení.

Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra

Bc. Kostelíková –
zdravotní sestra

Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr
Mgr. Jíž –
zdravotní bratr

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PROSTĚJOV
Drobného 36, 796 01 Prostějov / IČO 794 56 896
Č.j.:

PPP.PV.OZŠ.596/23

V Prostějově dne : 19. 4. 2020

Zákonný zástupce dítěte: Anna Strnadová, nar. narozena 11. 9. 1984; bytem Burešova 16, 79601
Prostějov (matka)
Jméno a příjmení dítěte:

Jiří Strnad

Datum narození:

25. 7. 2014

Bydliště:

Burešova 16, 79601 Prostějov

Mateřská škola:

MŠ Waitova 36, 79601 Prostějov

Základní škola:

ŽS Brněnská 18, 79601 Prostějov
DOPORUČUJÍCÍ POSOUZENÍ K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Na základě výsledků předškolního vyšetření doporučujeme vyhovět žádosti rodičů o odklad školní
docházky o jeden rok, a to z důvodu dílčích adaptační obtíží. Nezletilému byl dle rodiči předložené zprávy
diagnostikován elektivní mutismus, nenavazuje kontakt s jemu neznámými osobami, což bylo zjištěno i
při vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Vyšetření školní zralosti tak nebylo možné realizovat,
protože nezletilý odmítal kooperovat. Rodiče mají odůvodněné obavy, že nezletilý by ve škole nebyl
schopen plnit úkoly zadané učitelem. Nezletilý dochází k dětskému klinickému psychologovi a lze
očekávat, že do příštího roku se podaří dosáhnout nápravy.
Doporučení pro zákonné zástupce pro práci s nezletilým:
-

zahájit logopedickou nápravu řeči, trénovat správnou výslovnost ve spontánním projevu, rozvíjet
aktivní slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, umět převyprávět pohádku nebo příběh, učit se
básničky, správné porozumění instrukcím, zadáním úkolů.
rozvíjet pracovní a volní návyky – soustředěnost, přiměřená výdrž u plnění úkolů, jejich
dokončování, překonávání překážek, vést k větší samostatnosti a systematičnosti.
pokračovat v terapii u dětského klinického psychologa.

Doporučené publikace:
J. Bednářová: Mezi námi předškoláky (všestranná příprava dítěte do školy pro děti od 4 do 6 let)
J. Bednářová: Počítání soba Boba (rozvoj matematických schopností pro děti od 4 do 6 let)
Nakl. Raabe pracovní sešit ze souboru „100 úžasných aktivit“: Grafomotorika
www.predskolaci.cz; www.chytry-skolak.cz
Vyšetření bylo realizováno se souhlasem zákonného zástupce (klienta), který byl seznámen se závěry a
doporučeními obsaženými v této zprávě. Zákonný zástupce byl informován o dalších možnostech
rozvoje jednotlivých oblastí v průběhu odkladu školní docházky (viz náměty pro domácí práci, které jsou
součástí přílohy pro zákonného zástupce).
Doporučující posouzení je nutné doložit ředitelství ZŠ spolu s vyjádřením dětského lékaře.

Jméno a příjmení
odborný pracovník

Mgr. Blanka Houdná
vedoucí pracoviště

Časopis Živá architektura roč. 20, č. 13, s. 7 – 15.

Architektura ve zdravotnictví mezi
ložnicí a můstkem vesmírné lodi
Prof. Ing. arch. Stella Hirschová

Při výuce architektury studentům vždy kladu na srdce, aby se při stavbě veřejných budov
ptali těch, kteří v nich budou pracovat a využívat je, co od těchto budov očekávají, a spolu
s nimi hledali cesty, jak tato očekávání naplnit. V tomto článku ukazuji, jak se takové
zjišťování názoru budoucích uživatelů může projevit při tvorbě návrhu jednotky intenzivní
péče, a to na příběhu Jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Krně. Na návrhu této
jednotky intenzivní péče jsem měla možnost se podílet, přičemž její zprovoznění je očekáváno
ve druhé polovině roku 2022.
Příprava návrhu nové Jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Krně probíhala ve 4
krocích, přičemž pro každý z nich byla důležitá jiná otázka. Právě podle dominantních otázek
pro jednotlivé kroky člením text níže.
V úvodu považují za důležité zmínit, že takto podrobná příprava návrhu by nemohla
vzniknout bez podpory z projektu Stavíme zdravotnictví nového tisíciletí Vládní grantové
agentury ČR.

1. Proč je nutná změna a co by se měnit nemělo?
V první fázi přípravy návrhu jsme provedli rozhovory se 30 zaměstnanci, kteří pracovali na
původní Jednotce intenzivní péče Fakultní nemocnice v Krně, a to napříč všemi obory.
Zaměstnanců jsme se ptali, co jim na jejich pracovišti vadí a co naopak oceňují, neomezovali
jsme se jen na čistě stavební aspekty, protože stavební uspořádání může řešit např. i
nedostatečný pocit soukromí nebo usnadnit předávání informací při střídání směn.
Rozhovory jsme podrobili tematické analýze, jejíž výsledky shrnuje tabulka č. 1.
…1

2. Co v původním chybí?
V druhé fázi přípravy návrhu jsme spolu s 10 zdravotníky navštívili 7 nově (od roku 2010)
postavených jednotek intenzivní péče v nemocnicích v ČR i v zahraničí. Každou navštívenou
jednotku intenzivní péče jsme prošli a s tamními zaměstnanci vedli obdobné rozhovory jako
v kroku 1. Od zdravotníků z Krna jsme zjistili, co z navštívených jednotek by rádi měli
k dispozici na své nové jednotce.

1

Pro účely LPMC je nepodstatné.

3. Jakpak se Vám líbí?
Ve třetí fázi přípravy návrhu jsme vytvořili plán a 3D model jednotky intenzivní péče, který
jsme prezentovali pracovníkům stávající jednotky intenzivní péče, a to včetně vizualizace ve
virtuální realitě. Na základě připomínek jsme provedli úpravy.
Obrázky 1 až 8 zachycují vizualizaci ze závěru této fáze přípravy návrhu.2
…

4. A jakpak se líbí Vám?
V počátku této fáze se náš návrh velmi podobal Dětské jednotce Intenzivní péče v Kostelci,
oslovili jsme však i osoby, které měly zkušenost s pobytem na jednotce intenzivní péče ať už
osobní nebo s pobytem někoho blízkého a prezentovali jim návrh. Právě z této fáze přípravy
návrhu pochází zmínka o vesmírné lodi, kdy jeden z oslovených uvedl, že se cítí jako by nebyl
v nemocnici ale ve vesmírné lodi a že by mu bylo příjemnější, kdyby prostředí působilo více
civilně. Obdobný názor vyjádřilo 85 % ze 200 oslovených. Rozhovory jsme podrobili
tematické analýze, jejíž výsledky shrnuje tabulka č. 2.
…3
Na základě konzultace se zdravotníky pracujícími na stávající jednotce intenzivní péče jsme
provedli analýzu, kolik pacientů z medicínského hlediska vyžaduje péči v prostředí, které sice
umožňuje velmi rychlý přístup za každých podmínek, ale znemožňuje např. nepřetržitou
přítomnost blízkých nebo tak běžnou věc, jako je pohled z okna. Došli jsme k závěru, že u 3
z deseti lůžek je možné provést změny, které sice povedou k méně ideální obslužnosti
(zhoršení se při simulacích ukázalo v řádu max. desítek vteřin), ale umožní pacientům
pobývat v prostředí, které více připomíná běžný pokoj, se stěnami a oknem, a ne umělý box,
v němž může blízký pouze sedět na plastové židli.
Obrázky 9 až 16 zachycují vizualizaci ze závěru této fáze přípravy návrhu.4
…
Dovoluji si doufat, že námi zvolený přístup k plánování Jednotky intenzivní péče Fakultní
nemocnice v Krně bude inspirací pro obdobné projekty a pacientům umožní přístup ke
špičkové péči v co možná nejpříjemnějším prostředí.

2

Pro účely LPMC je nepodstatné.
Pro účely LPMC je nepodstatné.
4
Pro účely LPMC je nepodstatné.
3

Jednací číslo: 14 Nc 3459/2019-28

Okresní soud v Prostějově rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Terezou Kudrnovou ve věci
péče o:

nezletilého:

Jiřího Strnada, narozeného dne 25. 7. 2014
bytem Burešova 16, 79601 Prostějov

zastoupeného opatrovníkem pro řízení o schválení právního jednání za nezletilého Městem
Prostějov, Městským úřadem Prostějov, se sídlem Jáchymská 9, 796 01 Prostějov.

dítěte rodičů:

Alena Strnadová, narozena 11. 9. 1984
Jakub Strnad, narozen 23. 2. 1976
oba bytem Burešova 16, 79601 Prostějov

o schválení právního jednání nezletilého

takto:
I.

II.

Soud schvaluje právní jednání učiněné za nezletilého Jiřího Strnada, narozeného dne
25. 7. 2014, a to podání žaloby proti Fakultní nemocnici v Kostelci na náhradu
nemajetkové újmy.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

~2~

14 Nc 3459/2019

Odůvodnění:
1. Rodiče nezletilého jako jeho zákonní zástupci předložili 10. 9. 2020 soudu návrh žaloby na
náhradu nemajetkové újmy, kterou jménem nezletilého zamýšlejí podat proti Fakultní
nemocnici v Kostelci. Podání a projednání žaloby je dle rodičů v zájmu nezletilého, protože
v průběhu hospitalizace ve Fakultní nemocnici v Kostelci byl traumatizován nuceným a
nezákonným odloučením od rodičů. Trauma ovlivňuje život nezletilého i téměř rok od
hospitalizace, dochází k dětskému psychologovi a musel mu být odložen nástup na základní
školu.
2. Soud za účelem objasnění řádného skutkového stavu provedl následující listinné důkazy s
níže popsanými zjištěními.
3. Z návrhu žaloby a jejich příloh soud zjistil, že rodiče nezletilého jeho jménem hodlají podat
žalobu proti Fakultní nemocnici v Kostelci. Předmětnou žalobou se žalobci domáhají, aby
soud vydal rozsudek, kterým bude žalované uložena povinnost uhradit na náhradě
nemajetkové újmy žalobci nemajetkovou újmu ve výši 50.000 Kč a náhradu nákladů řízení,
a to v z důvodu traumatu vzniklého nezákonným odloučením nezletilého od rodičů
v průběhu hospitalizace nezletilého u žalované ve dnech 11. až 13. 10. 2019.
4. Z vyjádření rodičů nezletilého soud zjistil, že tito žalobu hodlají podat a prohlašují, že v
případě, že by byla žaloba na úhradu nemajetkové újmy neúspěšná, jsou připraveni náklady
řízení za nezletilého hradit.
5. Opatrovník nezletilého s návrhem rodičů na schválení právního jednání za nezletilého
souhlasil.
6. Podle § 898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“) k právnímu jednání,
které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte, nebo jednotlivé součásti tohoto jmění,
potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice
výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. K právnímu jednání rodiče, k
němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.
7. Soud na základě shora provedeného dokazování dospěl k závěru, že je třeba schválení
právního jednání za nezletilého, spočívajícího v podání žaloby proti Fakultní nemocnici v
Kostelci na náhradu nemajetkové újmy, neboť v daném případě jde o právní jednání, které
se týká budoucího jmění nezletilého, nejedná se o běžnou záležitost, ani o záležitost sice
výjimečnou, týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty, a schválení předmětného
právního jednání za nezletilého je v jeho zájmu. V případě, že by žaloba na náhradu
nemajetkové újmy nebyla úspěšná, jsou rodiče nezletilého připraveni hradit za něj
případnou náhradu nákladů řízení žalované.
8. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, když pro mimořádné přiznání náhrady nákladů řízení neshledal žádné
důvody.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání, neboť se účastníci práva odvolání po
vyhlášení rozhodnutí výslovně vzdali.

Prostějov 24. září 2020

JUDr. Tereza Kudrnová, v.r.
Předsedkyně senátu

