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Doporučeně 

 

Informace 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 3.2.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“). Dne 9.2.2021 jsme Vás informovali, že s ohledem na 

množství vyžádaných informací bude lhůta pro poskytnutí v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona prodloužena o deset 

dnů.  

 

K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 

 

1. Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší hospitalizováno na den a více v měsíci říjnu roku 2019? 

156. 

 

2. Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na lůžkovém oddělení na den a více v měsíci říjnu 

roku 2020? 

112. 

 

3. Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2019 hospitalizovaných bez obou zákonných zástupců ve 

Vaší nemocnici. 

17. 

 

4. Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2020 hospitalizovaných bez obou zákonných zástupců ve 

Vaší nemocnici. 

16. 

 

5. V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem neustále přítomen zákonný 

zástupce, příp. osoba zákonným zástupcem pověřená? (zde se neptám na hospitalizaci doprovázejícího rodiče, ale na 

prostou přítomnost, i když není hospitalizován z kapacitních důvodů pro plnou obsazenost nemá tedy lůžko, ani jídlo, 

ani zázemí).  

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM): 

Na oddělení JIRP jsou vymezeny (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. 

 

Gynekologicko-porodnická klinika VFN (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. 

 

 

6. V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem hospitalizovaný i zákonný zástupce, 

příp. osoba jím pověřená?  

KPDPM: 

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. 

 

7. Jakým způsobem máte ukotveno ve vnitřním řádu, jak jednat, když zákonný zástupce nechce opustit své dítě od lůžka 

a chce být nepřetržité, chová se tiše a slušně?  

Volíme domluvu s rodiči. 

 

8. Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro nepřetržitou přítomnost vždy jednoho zákonného zástupce u dítěte 

na oddělení JIP? Pokud ano, jaké? Pokud jsou v nich rozdíly dle oddělení, jaké? 

Vnitřní řád VFN neobsahuje úpravu možností a podmínky pro nepřetržitou přítomnost vždy jednoho zákonného 

zástupce u dítěte na oddělení JIP. 

K rozdílným přístupům pracovišť – viz body 5 a 6.  

 

9. Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro přítomnost vždy jednoho zákonného zástupce jako doprovodu na 

vyšetření MRI dítěte? Pokud ano, jaké? 

Vnitřní řád VFN specificky neupravuje, je upraveno v provozních (domácích) řádech příslušné kliniky.  

Pro přítomnost rodičů při uvedení dítěte do celkové anestezie v souvislosti s provedením magnetické rezonance (MRI) 

neexistují při vyšetření zásadní překážky za předpokladu splnění podmínek kontraindikací vyšetření, jak jsou tyto 

popsány v informovaném souhlasu (překážkou je přítomnost kovového materiálu v těle rodiče). 

Z psychologických důvodů necháváme rodiče malých dětí při úvodu do CA v blízkosti jejich dítěte, pokud to povaha 

výkonu umožní. Jakmile dítě usne, rodič opouští sál. Pokud máme dítě výrazně neklidné, provádíme případně 

intravenózní sedaci v náručí rodiče. Stejně tak po probouzení se snažíme co nejdříve umožnit kontakt dítěte s rodičem. 

Po dobu anestezie dítě monitorujeme s přenosem všech parametrů do ovladovny a kamerou monitorujeme případný 

pohyb pacienta. Během vlastního MRI vyšetření rodič sedí v přípravně.  

 

 

S pozdravem  

 

 

 

____________________________________ 

JUDr. Milada Džupinková, MBA 

Vedoucí Legislativně právního oboru 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 

 

 
 


