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INFEKČNÍ ODDĚLENÍ 
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 

Poskytování péče pacientům s infekčními chorobami, příjem a akutní ošetření  
 

1. Antirabické centrum: profylaxe po pokousání neznámým zvířetem, zvážení očkování  

2. Ambulance: vyšetření pacientů odeslaných lékaři a event. ambulantní terapie, příjem pacientů 

k hospitalizaci  

3. Poradna po infekčních chorobách:  

 dispenzarizace pacientů propuštěných z lůžkové části s infekční chorobou  

 (po hepatitidách, inf. mononukleóze, sepsi, neuroinfekcích, pertusse aj.)  

 dif. dg. jaterních postižení, terapie  

 diferenciální diagnostika uzlinových syndromů  

 dif. dg. subfebrílií  

 dif. dg. a dispenzarizace pacientů s lymskou borreliozou včetně  

 ambulantní terapie perorálními antibiotiky  

 ambulanci terapie toxoplasmózy  

 dif. dg. při podezření na infekci, terapie ambulantně nebo za hospitalizace  

 ambulantní terapie parazitárních onemocnění pokud lze  

 sledování zaměstnanců nemocnice po poranění infikovanou jehlou  

 vyšetření a dif. dg. exantémových onemocnění  

 vyšetření pacientů po návratu z ciziny s podezřením na infekci  

 vyšetření gravidních žen při podezření na infekci  

4. Poradna pro terapii chronických virových hepatitid  

5. Ambulantní terapie pacientů s chronickou virovou hepatitidou B a C, dispenzarizace pacientů  

6. Vakcinační centrum: poradenská činnost před výjezdem do ciziny, vakcinace, nasazení 

antimalarické prevence  

7. Konziliární činnost pro lékaře a další oddělení Nemocnice Prostějov 

 
Lůžková část:  

1. infekční onemocnění vyjmenovaná dle vyhlášky č. 195/2005 vyjma TBC, virových 

hemorrhagických horeček (akutní virové záněty jater, dengue, cholera, infekce CNS, paratyfus, 

polio, pertusse v akutním stadiu, rikettsiozy, febrilní stav s pozitivní cestovní anamnézou, 

spalničky, břišní tyfus, úplavice amébová, úplavice bacilární v akutním stadiu, záškrt, aj. infekce 

podléhající hlášení SZO).  

2. neuroinfekce bakteriální, virové  

3. lymská borrelioza  
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4. streptokokové infekce  

5. staphylokoková onemocnění  

6. pneumokokové infekce  

7. antropozoonózy  

8. parazitární onemocnění  

9. herpetické infekce HSV I. a II., VZ-V, EBV a CMV, HHV6 infekce  

10. exantémová onemocnění  

11. febrilní stavy podezřelé z infekce  

12. sepse  

13. meningokokové infekce  

14. gastrointestinální infekce, průjmová onemocnění virová, bakteriální, parazitární  

15. stavy podezřelé z infekční etiologie k jejich potvrzení či vyloučení  

16. leptospirozy  

17. respirační infekce (chřipka aj.) 1 

18. chlamýdiové infekce vyžadující hospitalizaci  

19. uzlinové syndromy k dif. dg. vyžadující hospitalizaci  

 
Ústavní pohotovostní služba  
Lékařskou péči v době ÚPS zajišťuje jeden lékař pro LDN, TRN, infekční oddělení a CLR. Dále 
zajišťuje v době nepřítomnosti lékaře na očním oddělení a ORL péči o pacienty s náhlým 
zhoršením stavu v další spolupráci s oddělením ARO, AUP nebo chirurgickou ambulancí. ÚPS 
přijímá pacienty na infekční oddělení či ambulantní vyšetření (pokud jsou odesláni z jiné 
ambulance nebo z lékařské pohotovosti nebo je prováděno očkováno proti vzteklině). Lékař 
ÚPS plánovaná vyšetření o víkendu nebo při ústavní pohotovostní službě neprovádí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


