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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený paní,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen „VFN“),
obdržela dne 6.12.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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) Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce v průběhu poskytování zdravotních služeb?
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 nepřetržité přítomnosti na běžném oddělení (např. možnost ubytování na pokoji společně s
dítětem, možnost být pouze u lůžka, možnost být ubytován ve speciálních pokojích pro průvodce apod.)?
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 specializovaných pracovištích (dětská JIP, ARO, operační sál)?
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) Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce u veškerých ambulantních vyšetření dítěte?
KDDL i GPK: Ano.
5) Existují pro nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nějaká omezení (např. není umožněna přítomnost v
noci, přítomnost není umožněna v případě infekčního onemocnění, nemožnost být s dítětem na operačním sále
apod.)? Pokud nějaká omezení existují, tak jaká a jak je odůvodňujete?
KDDL i GPK:
Ne, uplatní se běžné bezpečnostní předpisy platné pro personál, pacienty a návštěvy.
6) Prosím Vás o zaslání vnitřního řádu Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu, a pokud existují i
vnitřních řádů jednotlivých oddělení této kliniky [Oddělení intenzivní péče (JIP), 1. oddělení a 2. oddělení].
Dále Vás prosím o zaslání vnitřních řádu operačních sálů VFN, pokud konkretizují práva a povinnosti dětských
pacientů nebo jejich doprovodu. Pokud jsou vnitřní řády zveřejněny na internetu, postačí zaslat odkazy, přes
které je možné se k vnitřním řádům dostat.
Vnitřní řád KPDPM neobsahuje úpravu možností a podmínky pro nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce
dítěte. Obdobně ani provozní (domácí) řád nekonkretizuje práva a povinnosti dětských pacientů nebo jejich
doprovodu. Pro informaci přikládáme leták Informace pro rodiče a jejich děti.
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