
 
 

Dotaz a odpovědi Fakultní nemocnice Olomouc dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Č.j. 3/2020  
 
 

V Olomouci dne: 28.5.2020 
 
 
 

1) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní 

nařízení výjimku dané vládou od 9.3.2020 a do 22.4.2020 to na 

povolení přítomnosti (návštěv) u: 
 

 nezletilých pacientů,  ANO/NE popřípadě ano ale omezeně – jak 

(např. návštěvní hodiny od 13. do 15 hodin, dle věku dítěte, dle oddělení- 

jaké ano, jaké ne, jen jeden zákonný zástupce, testy na Covid u 

rodiče) bez ohledu na věk a oddělení /trvalá přítomnost/  
 

 pacientů s omezenou svéprávností, ANO/NE popřípadě ano ale 

omezeně – jak (např. návštěvní hodiny od 13. do 15 hodin) /trvalá 
přítomnost/ 

 

 rodiček,  ANO/NE popřípadě ano ale omezeně – jak ( v tomto termínu 

ještě nebyl plošný zákaz, ten byl vydán až od 18.3.2020) ANO, od 18. 3. jsme 

ctili plošný zákaz 
 

 pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění 

ANO/NE popřípadě ano ale omezeně – jak  (např. návštěvní hodiny od 

13. do 15 hodin, dle oddělení) ANO ctili,  neomezeně 
 
 

2) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní 

nařízení nově přidanou výjimku danou vládou od 27. března 2020 Č. j.: 

MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN ohledně porodů a umožnění 

přítomnosti v případě, že rodička: 
 

 je cizinka a potřebuje tlumočení, ANO CTILI 
 

 má závažné duševní onemocnění, ANO CTILI 
 

 je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, ANO 

CTILI 
 

 kdy se očekává porod mrtvého plodu.  ANO CTILI 

3) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní 



nařízení výjimku dané vládou 9. března 2020 Č. j.: MZDR 13620/2020- 

1/MIN/KAN a to nepřetržitě platící dodnes. Já to omezím datem od 

9.3.2020 do 21.4.2020 včetně a u těchto kategorií výjimek z návštěv 

(přítomnosti): 
 

- nezletilých pacientů (dětí)   ANO CTILI/NE NECTILI popřípadě ano, ale 

omezeně – jak (např. návštěvní hodiny od 13. do 15 hodin, dle věku dítěte, 

dle oddělení-jaké ano, jaké ne, jen jeden zákonný zástupce, testy na Covid u 

rodiče) 
 

- umírajících/terminální stádium   ANO CTILI/NE NECTILI popřípadě 

ano ale omezeně – jak (např. návštěvní hodiny od 13. do 15 hodin, dle 

oddělení, testy na Covid) 
 
 

4) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní 

nařízení  h ospit ali zac i (ne  návšt ěva)  alespoň jednoho zákonného 

zástupce s dítětem či nikoliv, neumožnili jste hospitalizaci alespoň jednoho 

zákonného zástupce s dítětem od 9.3.2020 do 21.4.2020 včetně? 

ANO/NE Pokud umožnili, za jakých podmínek? (Umožnili, negativní 

vyšetření na COVID – dětská klinika)  
 
 

5) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní 

nařízení přítomnost zákonného zástupce - otce v případě, že byl 

novorozenec bez komplikací a nemohl být u matky? (např. císařský řez, 

manuální lýza placenty pod narkozou, jiné) Od 9.3.2020 do 21.4.2020. 

ANO/NE Pokud umožnili, za jakých podmínek?  Jednorázová návštěva 

otce byla povolena novorozeneckém  oddělení; maminka, která byla 

přijatá,  mohla být  s dítětem na novorozeneckém oddělení. 
 
 

6) Má Vnitřní řád či jiné Vnitřní nařízení k 13.5.2020 ukotvenou 

přítomnost minimálně jednoho zákonného zástupce u nezletilého hosp. 

dítěte  vč et ně novorozenc e  dle tohoto metodického pokynu: 

https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti- 

zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho- 

https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu/?fbclid=IwAR02g5c-EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs-uco741WeTq7E
https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu/?fbclid=IwAR02g5c-EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs-uco741WeTq7E
https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu/?fbclid=IwAR02g5c-EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs-uco741WeTq7E


stavu/?fbclid=IwAR02g5c-

EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs- uco741WeTq7E ze dne 

21.4.2020? Popřípadě pod jakou podmínkou. ANO - má právo na 

přítomnost zákonného zástupce, je trvalé, vyplává z legislativy, a to bez 

ohledu na COVID 19.  
 

 

7) Má Vnitřní řád či jiné vnitřní nařízení k 13.5.2020 ukotvenou 

přítomnost manžela, partnera (otce dítěte) na nadstandardním pokoji v 

době, kdy je vyvolávaný porod mrtvého plodu tak, aby žena nebyla 

sama, než se dostane až na porodní sál, neboť to může trvat poměrně 

dlouho (dny), pokud si zvolí variantu porodu (např. 18tt)?  Popřípadě 

pod jakou podmínkou. Umožňujeme přítomnost otce na nadstardardním 

(případně samostatném) pokoji po celou dobu od zjištění mrtvého plodu. 

Není ale písemně ukotveno. Je to etická samozřejmost, která byla vždy a 

za všech okolností dodržována. 
 

8) Obsahuje Váš Vnitřní řád bez ohledu na Covid-19 k 13.5.2020 

možnost nepřetržité přítomnosti zákonného zástupce s prodlevami 

jako je vizita či resuscitace s tím, že je přítomen u lůžka např. v sedě na 

JIP či jiným způsobem na běžném lůžkovém oddělení a to i v noci víme-

li, že pro zákonného zástupce návštěvní hodiny neplatí? ANO, na 

běžném oddělení se snažíme  doprovodu nezletilého vyjít maximálně 

vstříc. 
 
 

9) Činí Váš Vnitřní řád výjimky pro zvláště ohrožené děti jako děti a 

autismem, mentálně postižené, slepé, hluché či jinak vážně 

indisponované při přítomnosti spolupracujícího rodiče u úvodu do 

anestezie?  Umožňujeme přítomnost spolupracujícího rodiče pouze do 

předání dítěte anesteziologovi. 
 
 

10) Umožňuje Váš vnitřní řád/informované souhlasy svazovat 

děti způsobem, jako je přiložená fotografie a je to běžná praxe? 

ANO/ NE, Tato fixace by byla možná  jen v případě, kdyby s 

dítětem nebyla doprovázející osoba  a bylo by nutné mu znemožnit 

například poškození operační rány, zrušení zavedené i.v. kanyly – 

tedy poškození vlastního zdraví. Kůži chráníme polštářky. 
  
 


