Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2

__________________

Váš dopis značky / ze dne
25.4.2018

Naše značka
VFN/

Vyřizuje / linka
Mgr. Korbová

V Praze, dne
17.5.2018

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen
„VFN“), obdržela dne 25.4.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které VFN žádáte o informace týkající se přítomnosti
zákonného zástupce při hospitalizaci nezletilého dítěte.
K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi. Pro úplnost uvádíme informace jak o Klinice dětského a dorostového
lékařství VFN (dále jen KDDL“), tak o Gynekologicko-porodnické kliniky VFN (dále jen „GPK“):
1.

Umožníte prostou přítomnost zákonného zástupce u lůžka dítěte nebo nikoliv?
KDDL:
Ano, umožňujeme.
GPK:
Na novorozeneckém oddělení GPK přítomnost umožňujeme. Omezení se týkají pouze návštěv otce, kde
je nutno respektovat chod oddělení, hygienicko-epidemiologický řád a intimitu rodiček na vícelůžkových
pokojích.

2.

Jak řešíte situaci na běžném oddělení?
KDDL:
U většiny pacientů se snažíme upřednostnit přijetí rodiče s dítětem. Z tohoto důvodu máme rezervovanou
dostatečnou lůžkovou kapacitu. Pokud je překročena, snažíme se postupovat individuálně. U dětí větších
(určeno individuálně) rodiče mohou přijít na návštěvy. Při přijetí dítěte dostanou rodiče informační leták
z oddělení, kde žádáme rodiče o respektování režimu oddělení s vymezenými hodinami pro návštěvy. Na
individuální přání rodičů tyto hodiny jsme schopni upravit a mohou přijít prakticky kdykoli.
GPK:
Na oddělení fyziologických novorozenců GPK je poskytována všude péče „rooming-in“, takže matka je
v kontaktu s novorozencem neustále.

3.

Jak řešíte tuto situaci na specializovaném oddělení (JIP)?
KDDL:
Na oddělení JIRP jsou vymezeny (opět vzhledem k provozu) hodiny pro návštěvy. Po individuální
domluvě ale rodiče mohou přijít kdykoli, případně i v režimu resuscitační péče být s dítětem nepřetržitě.
Toto je aplikováno z pochopitelných důvodů zcela výjimečně.
GPK:
Rodiče, jejichž dítě je hospitalizované na JIRP, mají přístup na oddělení nepřetržitě. Z důvodu ochrany
osobních dat je výjimkou doba v intervalu 6.30–7.10 a 18.30–19.10 hodin, kdy probíhá na oddělení
předávání směn mezi ošetřovatelským personálem, a v intervalu 8.00–10.00 hodin, kdy probíhá lékařská
vizita. Na jednom boxu je totiž umístěno více novorozenců.
Všichni rodiče, jejichž dítě je hospitalizováno na oddělení ARO-JIP, jsou o provozu oddělení informováni
schváleným informačním letákem „Informace pro rodiče“, který jim poskytne informace o provozu
oddělení, hygienicko-epidemiologickém režimu, o způsobu kontaktu s miminkem i o způsobu podávání
informací o jeho stavu.

4.

Existují rozdíly v přítomnosti rodiče ve dne a v noci?
KDDL:
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Ano. Přijatý rodič – trvalá přítomnost. Návštěvy – snaha o respektování režimu oddělení.
GPK:
Na oddělení fyziologických novorozenců samozřejmě nikoli, na oddělení ARO-JIP rodiče v noci běžně
nesetrvávají, ale snažíme se umožnit matce, která přináší pro své dítě mateřské mléko nebo jej již může
kojit, aby noční pauza nebyla zbytečně prodlužována. Vše je vždy otázka domluvy matky s ošetřujícím
personálem. všechny matky předčasně narozených dětí docházejí na oddělení tak, aby mohly kojit své
děti v časech, kdy to je pro dítě potřeba.
5.

Jsou nějaká hlediska (evakuační, požární a další bezpečnostní předpisy), která přítomnosti rodiče,
v souladu se zákony ČR, brání?
KDDL i GPK:
Ne, uplatní se běžné bezpečnostní předpisy platné pro personál, pacienty a návštěvy.

6.

Pokud (bod č. 1-3) nesouhlasíte s přítomností zákonného zástupce, avšak on přesto odmítne své dítě
opustit, jak postupujete dál? (např. voláte ochranku, policii atd.).
KDDL i GPK:
Volíme domluvu s rodiči.

7.

Pokud kojící matka má bydliště od nemocnice vzdálené desítky kilometrů a nechce ukončit kojení,
upřednostníte ji při více žádostech o ubytování při nižší kapacitě?
KDDL:
Ano.
GPK:
Klinika má opravdu omezené možnosti pro ubytování matek, ale snažíme se ubytování matek zajišťovat
nově i ubytováním na ubytovně VFN, pokud je volná kapacita. Na vzdálenost bydliště matky se snažíme
brát zřetel. Jakmile to zdravotní stav dítěte umožňuje, zajišťujeme překlad dítěte do zařízení v menší
vzdálenosti od bydliště matky, které je perinatologickým centrem intenzivní nebo (později) intermediární
péče.

S pozdravem,
Kamila Korbová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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