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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

NEMOCNICE PŘEVZALA PŘÍSTROJE K MONITORINGU 
NOVOROZENCŮ 

 
 

Dne 6. června navštívili Nemocnici Břeclav zástupci Nadace Křižovatka a na dětském oddělení pře-
dali jeho primáři MUDr. Pavlu Vajčnerovi a vrchní sestře Mgr. Joan Molákové deset přístrojů 
BABYSENSE II, které budou sloužit k monitoringu dechu novorozenců. 
 
Přístroj má sloužit především dětem ohroženým syndromem náhlého úmrtí. V prvním roce života 
může u dítěte dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. V některých přípa-
dech může zástava souviset s SIDS - syndromem náhlého úmrtí kojenců do 1 roku věku.  Příčiny 
tohoto syndromu nebyly zatím zjištěny a nelze je diagnostikovat předem. BABYSENSE II neumí 
předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání dítěte a varu-
je v případě změny dechu. Obsluha přístroje je velmi jednoduchá. 
 
„Přístroj je napojen na podložku na níž novorozenec v postýlce leží a v případě, že dojde k nějaké 
komplikaci, zástavě dechu a podobně, spustí se alarm, který upozorní zdravotnický personál,“ 
uvedla vrchní sestra novorozeneckého oddělení Mgr. Joan Moláková.  
 
S Nadací Křižovatka, která tyto přístroje poskytuje zdravotnickým zařízením v celé České republice 
spolupracuje Nemocnice Břeclav již řadu let.  
 
„Se spoluprací i s kvalitou přístrojů na monitoring novorozenců jsme velmi spokojeni. Zatím nebyla 
zaznamenána jediná technická závada a nebylo tedy nutné ani využívat žádné servisní středisko. 
Chci touto cestou velmi poděkovat pracovníkům Nadace Křižovatka i sponzorské společnosti, 
v tomto případě České Spořitelně, která na projekt poskytla finanční prostředky,“ uvedl při převzetí 
deseti přístrojů BABYSENSE II primář MUDr. Vajčner.  
 
„Nadace Křižovatka získává na základě dlouhodobé spolupráce monitory pro novorozence již řadu 
let z Izraele a snaží se s nimi doplňovat všechna dětská, novorozenecká oddělení nemocnic, jed-
notky intenzivní péče, kojenecké ústavy nebo dětské domovy v celé České republice. Jenom dnes 
jsme předali Krajské Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně 30 monitorů a nemocnicím v Kyjově a Břecla-
vi po deseti kusech,“ doplnil zástupce Nadace Křižovatka Ing. Vlastimil Novotný.  
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