Nová pediatrická ordinace Smečno - Pchery
MUDr. Michaela Šibíková
Vážení pacienti, vzhledem k tomu, že 1.4.2021 budu přebírat ordinaci paní doktorky
Bernartové, dovolte mi se Vám představit.
Jmenuji se Michaela Šibíková a narodila jsem se v roce 1988 v Žilině, na Slovensku, kde jsem
absolvovala bilingvální gymnázium. V roce 2006 se mi ještě během studií narodila dcera
Terézia. V letech 2009 až 2015 jsem studovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v
Praze, kde jsem získala titul MUDr.
Po promoci jsem nastoupila na Kliniku dětí a dorostu ve FN Královské Vinohrady v Praze,
kde jsem pracovala na oddělení kojenců i větších dětí, a také na novorozeneckém oddělení.
V tomto období jsem absolvovala i celou řadu stáží, např. na oddělení fyziologických
novorozenců a oddělení JIRP v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí, dále na Klinice dětské
chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici. Absolvovala jsem kurzy jako Neonatal
Life Support, Krizové stavy v dětské intenzivní péči a Vývojové neurologie. Od roku 2019
jsem pracovala pod vedením Doc. Fencla na JIP Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole,
kde sloužím i na oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí.
V roce 2020 jsem s pochvalou složila atestační zkoušku v oboru dětské lékařství.
Jsem členkou České lékařské komory i České pediatrické společnosti.
Ráda bych již zavedenou ordinaci zmodernizovala a nabídla Vám tak odbornou pomoc
založenou na nejnovějších medicínských poznatcích a přístupech. V plánu je určitě zavedení
vyšetření CRP z prstu, Streptest, vyšetření moči pomocí močového analyzátoru, kontrola
novorozenecké žloutenky neinvazivní metodou pomocí kožního bilirubinometru, možnost
inhalační terapie přímo v ordinaci, například při akutní laryngitídě, či ošetření drobných ran,
a také otoskopické vyšetření při podezření na zánět středního ucha.
Samozřejmostí je přátelský přístup k Vám i Vašim dětem, odborné rady ohledně správné
výživy, očkování a užívání antibiotik, dlouhodobé sledování a odborné poradenství v péči
o nemocné děti.
Nabízím Vám spolehlivost a ochotu vyřešit jakýkoli problém.
Těším se na Vás a naši budoucí spolupráci.
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