Centrum pro komplexní léčbu
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K r á l o v s k é

V i n o h r a d y

Centrum dětské plastické chirurgie
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Pomáháme dětem, které se narodily s rozštěpem
„Jako každá maminka, i já jsem zažila neuvěřitelně krásný pocit, když jsem se dozvěděla, že čekám
miminko. Po ultrazvukovém vyšetření jsem ale spadla až na dno svých obav, protože moje holčička se měla
narodit s rozštěpem rtu a patra. Zvažovala jsem dokonce interrupci. Dnes vím, že jsem se rozhodla správně,
když jsem se postavila osudu a začala bojovat. Lence jsou tři roky, má za sebou dvě operace a před sebou
šťastný život, během kterého ji provázejí lékaři z Centra dětské plastické chirurgie Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady.“ Kateřina

1. prenatální ambulance pro rozštěpové vady je jediná v ČR
Milí rodiče, vážená paní doktorko, vážený pane doktore, rozštěpové vady obličeje jsou překážkou, kterou naše
pracoviště řeší již od narození dítěte. Vlastně ještě dříve, protože lékař prenatální ambulance vám objasní principy léčby
a navrhne další postup tak, aby se miminku dostala ta správná péče v nejvhodnější dobu.

Komplexní a návaznou péči
všech našich specialistů
u nás najdete „pod jednou
střechou“
Dítěti a jeho rodičům poskytujeme komplexní péči
plastického chirurga, pediatra, stomatologa
/ortodontisty, foniatra, čelistního chirurga, ORL lékaře
a také genetika. Většinu vyšetření a péči lékařů máme
v jednom zdravotnickém zařízení, pacienti nemusejí
docházet na vzdálenější pracoviště.

Kontaktujte naši službu
denně na tel. 775 861 444
Zjistili jste, že se má vaše dítě narodit s vývojovou
vadou obličeje? Svěřte se do naší péče a uvidíte, že společně všechno zvládneme. Zavolejte nám na telefonní číslo
775 861 444, kde jsme vám k dispozici každý pracovní den,
a objednejte se do naší prenatální ambulance. Nebo přijďte
po domluvě přímo s miminkem do dětského centra k našemu specialistovi. Pokud zrovna nejsme k zastižení, zanechte
nám na sebe kontakt (SMS) a my se vám ozveme zpět. Můžete nám také poslat mail na adresu plastsec@fnkv.cz,
nebo se rovnou objednat přes webový formulář na adrese
https://objednavky.fnkv.cz.
Je důležité, abyste se nám ozvali co nejdříve, abychom vám
mohli pomoci a o vaše dítě se správně postarali.

O vaše miminko
se postaráme od narození
až do jeho dospělosti
Nevzdávejte se ani v případě, že holčička nebo chlapeček
se už narodili, a vy nevíte, jak správně postupovat. Naši
specialisté vám poradí, co máte dělat a jak o své dítě pečovat.
Léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Proč se to stalo právě vašemu miminku? Proč zrovna
ono musí procházet takovou zkouškou? Je velmi
nepravděpodobné, že byste udělali něco špatně, nebo
naopak neudělali všechno, co bylo zapotřebí. Rozštěpy
nemají žádnou jednoduše vysvětlitelnou příčinu. Většinou
jde o kombinaci různých příčin, genetických dispozic
a vlivů zevního prostředí. Ve světě se narodí 1 dítě
s rozštěpem na 700 narozených, a toto číslo se přes
pokroky medicíny nemění.

O své dítě nemusíte mít obavy!
Díky vaší lásce a lékařské péči našich odborníků se bude na svět dívat se šťastným úsměvem.
Léčba obličejových rozštěpů, jedné z nejčastějších vrozených vývojových vad, má na naší klinice dlouholetou tradici, kterou zahájil již
v polovině 30. let 20. století akademik prof. František Burian. Jeho zásluhou byla v Československu v roce 1932 jako v prvním státě
na světě uznána plastická chirurgie jako samostatný obor. Profesor Burian obohatil léčbu rozštěpů o mnoho nových operačních
postupů. Na jeho cenné poznatky navázalo i naše multioborové centrum, které získalo v roce 2001 statut Ministerstva zdravotnictví
jako Centrum pro léčbu rozštěpových vad obličeje pro Čechy. Díky mnoha desítkám let, po která se zaměřujeme na léčbu
rozštěpů, jsme se stali skutečnými odborníky. Vyhledávají nás pacienti z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
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