Centrum pro komplexní léčbu
vrozených vad pro oblast Čech

Fakultní nemocnice
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
O své dítě nemusíte mít obavy!
Umíme léčit vrozené vývojové vady hlavy, horních a dolních končetin a genitálu, řešíme kožní a podkožní
útvary a další případy. Je-li známa diagnóza během těhotenství, dokážeme maminky připravit na léčbu
a stanovit přesný postup dalších kroků. Není třeba podléhat panice, zvažovat zoufalá řešení a „běhat po doktorech“,
když víte, že můžete přijít k nám. Díky vaší lásce a lékařské péči našich specialistů se budete společně dívat na svět se
šťastným úsměvem.
Řekne-li někdo slovo chirurgie, většina z nás si představí složité
operace, bolest a starosti. Tím spíš, když je to všechno spojeno s dětmi.
Nemusí to tak ale být. U nás zvládáme předoperační i pooperační
období s profesionalitou, která uklidní rodiče i jejich děti.
Chirurgické výkony provádějí odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti
získané v domácích i zahraničních podmínkách. Vycházíme z toho, že
téměř všechno je řešitelné.
Centrum dětské plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady je pracoviště s nejvyšší akreditací, které se zabývá

problematikou vrozených i získaných vad u dětí včetně akutních
ošetření úrazů v oblasti končetin a obličeje.
Plastická a rekonstrukční chirurgie je žádaným partnerem i pro další
obory, kterými jsou například ortopedie, chirurgie, kardiochirurgie,
neurochirurgie, otorinolaryngologie, gynekologie nebo oftalmologie.
Klinika plastické chirurgie poskytuje spektrum operací v celém rozsahu
oboru a je školicím pracovištěm s akreditací nejvyššího stupně.

Máme několik
specializovaných pracovišť:
P renatální ambulanci
Centrum pro léčbu rozštěpových vad
Replantační centrum a Centrum chirurgie ruky
Centrum chirurgické léčby hemangiomů
Dětské ambulance se zaměřením (vady boltců, pigmentové
névy a další…)

Kontakt na 1. prenatální ambulanci
V případě diagnostikované vady plodu na ultrazvuku nám zavolejte na telefonní číslo 775 861 444, kde jsme vám k dispozici každý pracovní den,
a objednejte se do naší prenatální ambulance. Nebo přijďte s miminkem po domluvě do dětského centra k našemu specialistovi. Pokud zrovna
nejsme k zastižení, zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět. Můžete nám také poslat e-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 pomoct a o vaše dítě se správně postarali.

1. prenatální ambulance
v České republice a Centrum
pro léčbu rozštěpových vad
P o předchozí diagnóze vady plodu z ultrazvukového
pracoviště v rámci těhotenských poraden a genetických pracovišť
navrhneme v prenatální ambulanci další postup tak, aby se miminku
dostala správná péče v tu nejvhodnější dobu.

Na cenné poznatky profesova Buriana navázalo i naše multioborové
centrum, které získalo v roce 2001 statut Ministerstva zdravotnictví
jako Centrum pro léčbu rozštěpových vad obličeje pro Čechy.
P o mnoho desítek let nás vyhledávají pacienti z celé
České republiky i ze zahraničí.

Dítěti a jeho rodičům poskytujeme komplexní péči plastického chirurga,
pediatra, stomatologa/ortodontisty, foniatra, čelistního chirurga, ORL
lékaře a také psychologa.
Léčba obličejových rozštěpů, jedné z nejčastějších vrozených vývojových vad, má na naší klinice dlouholetou tradici, kterou zahájil 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.

Traumacentrum, Replantační centrum
a Centrum chirurgie ruky

Před zákrokem

Po zákroku

Centrum chirurgické
léčby hemangiomů

Z ajišťujeme 24hodinový replantační servis (přišití amputovaných
částí těla), ošetření závažných poranění ruky a dalších
těžkých poranění. Jsme mikrochirurgickým centrem pro celé
území Čech.

 emangiomy (nezhoubné nádory krevních cév) se mohou
H
u dítěte projevit již v prvním týdnu po porodu. Díky
spolupráci celého týmu specialistů nasazujeme přesně
cílenou léčbu v kombinaci s chirurgickým řešením.

Z ávažná poranění obličeje ošetřuje naše Traumacentrum
24 hodin, 365 dní v roce.

Multidisciplinární přístup neonatologa, pediatra,
onkologa, plastického chirurga, dětského chirurga,
dermatologa, genetika, neurologa, oftalmologa,
neurochirurga a dalších odborníků je zárukou úspěšně
zvládnutého postupu a vyléčení vašeho dítěte.

V lastníme moderní nástroje a vybavení, srovnatelné se
špičkovými světovými pracovišti. Pracují u nás specialisté, kteří
jsou vyhledáváni nejen pro výjimečné schopnosti, ale i pro
individuální přístup k pacientům.
 a našich pracovištích se setkáte také se specialisty z jiných
N
částí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady i z dalších
zdravotnických zařízení, kteří s námi společně řeší náročné
operace a následnou léčbu. Chceme tím pro vás zajistit vysoký
standard poskytovaných služeb.

Před zákrokem

Po zákroku

P ři včasné diagnóze dokážeme vašemu dítěti i vám, jeho
rodičům, navrátit kvalitu života a umožnit, abyste
si společně užívali krásné dny dětství vašeho potomka.

Před zákrokem

Po zákroku
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Léčíme vrozené
vývojové vady hlavy
R ozštěpy rtu, patra, atypické rozštěpy
B oltce – rekonstrukce chybějícího boltce, nedostatečné vyvinutí
boltce, kožní výrůstky, odstálé boltce
Víčka – poklesy víček, kožní záhyby horního víčka

Léčíme vrozené vývojové vady
horních a dolních končetin
N
 ekompletní vývoj palce
R ozštěp ruky
N
 adpočetné prsty
S rostlé prsty
M
 álo vyvinuté prsty
N
 adměrně vyvinuté prsty
Amniotické zaškrceniny

Léčíme vrozené
vývojové vady genitálu
N
 emožnost přetáhnout předkožku přes žalud
K orekce genitálu

Léčíme kožní
a podkožní útvary
N
 ezhoubné nádory krevních cév – hemangiomy
N
 ezhoubné nádory lymfatických cév – lymfangiomy

P igmentové névy
Zhoubné a nezhoubné nádory
Korekce jizev a deformací

Provádíme operace
prsů a hrudníku
 ynekomastie
G
Gigantomastie
Hypoplazie
Asymetrie
Doplňující operace vpáčených
hrudníků

Kontakty
Klinika plastické chirurgie
Centrum dětské plastické chirurgie
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Přednosta kliniky:
doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
prenatální poradna: 775 861 444
tel.: 267 163 256 nebo 267 163 030
e-mail: plastsec@fnkv.cz
objednávky:
https://objednavky.fnkv.cz,
www.fnkv.cz,
https://www.fnkv.cz/klinika-plasticke-chirurgie-uvod.php
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