
Ošetřovatelská péče oOšetřovatelská péče o
popálené dítě na dětskémpopálené dítě na dětském
odděleníoddělení

Dana StejskalováDana Stejskalová
KPRCH, dětské odděleníKPRCH, dětské oddělení



 Překlad dítěte z JIP na dětské odděleníPřeklad dítěte z JIP na dětské oddělení
/23.den od úrazu//23.den od úrazu/

 Převzetí dokumentace a osobních věcíPřevzetí dokumentace a osobních věcí
 Seznámení s ostatními dětmi,Seznámení s ostatními dětmi,

personálem a chodem oddělenípersonálem a chodem oddělení

 Překlad dítěte z JIP na dětské odděleníPřeklad dítěte z JIP na dětské oddělení
/23.den od úrazu//23.den od úrazu/

 Převzetí dokumentace a osobních věcíPřevzetí dokumentace a osobních věcí
 Seznámení s ostatními dětmi,Seznámení s ostatními dětmi,

personálem a chodem oddělenípersonálem a chodem oddělení



 Překlad dítěte z JIPPřeklad dítěte z JIP
na dětské oddělenína dětské oddělení
/23.den od úrazu//23.den od úrazu/

 PřevzetíPřevzetí
dokumentace adokumentace a
osobních věcíosobních věcí

 Seznámení sSeznámení s
ostatními dětmi,ostatními dětmi,
personálem apersonálem a
chodem odděleníchodem oddělení

 Překlad dítěte z JIPPřeklad dítěte z JIP
na dětské oddělenína dětské oddělení
/23.den od úrazu//23.den od úrazu/

 PřevzetíPřevzetí
dokumentace adokumentace a
osobních věcíosobních věcí

 Seznámení sSeznámení s
ostatními dětmi,ostatními dětmi,
personálem apersonálem a
chodem odděleníchodem oddělení



 Průběh převazů, koupele vPrůběh převazů, koupele v
hypermanganuhypermanganu

 Krytí zbytkových defektů, promazáváníKrytí zbytkových defektů, promazávání
zbytkových plochzbytkových ploch

 Bolest pouze manipulační, při chůzi aBolest pouze manipulační, při chůzi a
RHBRHB

 Pokračování v léčbě ATB a vPokračování v léčbě ATB a v
antikoagulační terapiiantikoagulační terapii

 Průběh převazů, koupele vPrůběh převazů, koupele v
hypermanganuhypermanganu

 Krytí zbytkových defektů, promazáváníKrytí zbytkových defektů, promazávání
zbytkových plochzbytkových ploch

 Bolest pouze manipulační, při chůzi aBolest pouze manipulační, při chůzi a
RHBRHB

 Pokračování v léčbě ATB a vPokračování v léčbě ATB a v
antikoagulační terapiiantikoagulační terapii





 Příjem matkyPříjem matky
 Edukace matkyEdukace matky -- péče o zhojenépéče o zhojené

plochyplochy
-- přístup k dítětipřístup k dítěti
-- aplikace s.c.aplikace s.c.

FraxiparinuFraxiparinu

 Příjem matkyPříjem matky
 Edukace matkyEdukace matky -- péče o zhojenépéče o zhojené

plochyplochy
-- přístup k dítětipřístup k dítěti
-- aplikace s.c.aplikace s.c.

FraxiparinuFraxiparinu



fyzioterapiefyzioterapie

 Každodenní cvičeníKaždodenní cvičení –– měkké technikyměkké techniky
na jizvy, tlakové masáže, aktivní ana jizvy, tlakové masáže, aktivní a
pasivní cvičení postižených oblastípasivní cvičení postižených oblastí

 BiolampaBiolampa –– stimuluje tkáně kstimuluje tkáně k
fyziologickým procesůmfyziologickým procesům

 Podpůrná terapiePodpůrná terapie –– měkký krční límecměkký krční límec
 Přístup z levé stranyPřístup z levé strany

 Každodenní cvičeníKaždodenní cvičení –– měkké technikyměkké techniky
na jizvy, tlakové masáže, aktivní ana jizvy, tlakové masáže, aktivní a
pasivní cvičení postižených oblastípasivní cvičení postižených oblastí

 BiolampaBiolampa –– stimuluje tkáně kstimuluje tkáně k
fyziologickým procesůmfyziologickým procesům

 Podpůrná terapiePodpůrná terapie –– měkký krční límecměkký krční límec
 Přístup z levé stranyPřístup z levé strany





 Odchod matkyOdchod matky
/nemohla se uvolnit/nemohla se uvolnit
ze zaměstnání/ze zaměstnání/

 VýchovnéVýchovné
zaměstnánízaměstnání ––
součást náplněsoučást náplně
činnosti dětskéčinnosti dětské
sestry, ZŠ, hernasestry, ZŠ, herna
dětídětí

 Odchod matkyOdchod matky
/nemohla se uvolnit/nemohla se uvolnit
ze zaměstnání/ze zaměstnání/

 VýchovnéVýchovné
zaměstnánízaměstnání ––
součást náplněsoučást náplně
činnosti dětskéčinnosti dětské
sestry, ZŠ, hernasestry, ZŠ, herna
dětídětí



 Chlapec strávil v našem zařízení 37 dníChlapec strávil v našem zařízení 37 dní
 Všechny plochy zhojeny /kroměVšechny plochy zhojeny /kromě

malého defektu na pravé paži/malého defektu na pravé paži/
 Domácí rehabilitace, promazáváníDomácí rehabilitace, promazávání

zhojených ploch, krční límec, elastickýzhojených ploch, krční límec, elastický
oblečekobleček

 Pravidelné kontroly na naší ambulanciPravidelné kontroly na naší ambulanci

 Chlapec strávil v našem zařízení 37 dníChlapec strávil v našem zařízení 37 dní
 Všechny plochy zhojeny /kroměVšechny plochy zhojeny /kromě

malého defektu na pravé paži/malého defektu na pravé paži/
 Domácí rehabilitace, promazáváníDomácí rehabilitace, promazávání

zhojených ploch, krční límec, elastickýzhojených ploch, krční límec, elastický
oblečekobleček

 Pravidelné kontroly na naší ambulanciPravidelné kontroly na naší ambulanci



Kontrola na dětské ambulanciKontrola na dětské ambulanci



Rekonstrukční operaceRekonstrukční operace

 Velká kontraktura na pravé straněVelká kontraktura na pravé straně
krku, pravé kubitě a axilekrku, pravé kubitě a axile –– omezeníomezení
hybnostihybnosti

 Operační výkonOperační výkon
 Zhotovení korzetu a dlahy na PHKZhotovení korzetu a dlahy na PHK

 Velká kontraktura na pravé straněVelká kontraktura na pravé straně
krku, pravé kubitě a axilekrku, pravé kubitě a axile –– omezeníomezení
hybnostihybnosti

 Operační výkonOperační výkon
 Zhotovení korzetu a dlahy na PHKZhotovení korzetu a dlahy na PHK



Elastický obleček,Elastický obleček,
zhotovení krční ortézyzhotovení krční ortézy



Popálení je závažný úrazPopálení je závažný úraz

Léčba popálenin a jejich následků jeLéčba popálenin a jejich následků je
náročná, bolestivá a život člověkanáročná, bolestivá a život člověka
ovlivní  i v dalších letechovlivní  i v dalších letech

Popálení je závažný úrazPopálení je závažný úraz

Léčba popálenin a jejich následků jeLéčba popálenin a jejich následků je
náročná, bolestivá a život člověkanáročná, bolestivá a život člověka
ovlivní  i v dalších letechovlivní  i v dalších letech



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


