
 
 

I. P. Pavlova 185/6  fax: +420 585 413 841 Bankovní spojení: IČ: 00098892 
779 00 Olomouc e-mail: info@fnol.cz Česká národní banka DIČ: CZ00098892 
tel: +420 588 441 111 www.fnol.cz č.ú. 36334811/0710 

 

 

Dotaz a odpověď  č.j. 15/2021 

Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme  odpovědi na Vaše  otázky:  

1. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce u lůžka dítěte? Ano, respektujeme 
ust. § 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. 

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.)? Možnost ubytování na pokoji s dítětem. 

3. Jak řešíte tuto situaci na specializovaných pracovištích (dětská JIP, ARO apod.)? K otázce 
přítomnosti rodičů v těchto prostorách jsme vypracovali stanovisko, které Vám poskytujeme a 
které uvádí veškeré důvody a okolnosti k Vašemu dotazu. 

4. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce na operačním sále? Ne. 

5. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při veškerých ambulantních 
vyšetřeních dítěte? Ano. 

6. Existují pro nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nějaká omezení (např. není 
umožněna přítomnost v noci, přítomnost není umožněna v případě infekčního onemocnění 
apod.)? Pokud nějaká omezení existují, tak jaká a jak je odůvodňujete?  Omezení existují, dle 
individuální situace, nelze je zevšeobecnit, samozřejmě k nim patří pandemie COVID-19 /nebo 
epidemie chřipky/. Hospitalizace je pro dítě zcela určitě stresující záležitostí, snažíme se o 
kooperaci s rodiči s cílem vytvořit atmosféru, z níž bude profitovat dětský pacient. V běžné praxi 
/pokud není pandemie/ jsme zvyklí na dětské klinice vídat a samozřejmě umožňovat i 
přítomnost širší rodiny u lůžka dítěte. Situace je však pro dětskou kliniku v době pandemie 
extrémně těžká. Olomoucký kraj je jediný, který nemá dětské infekční oddělení. Možnosti izolace 
dětí, které bohužel onemocněly infekcí COVID-19, jsou velmi omezené. Kromě toho je třeba 
vědět, že máme zcela naplněnou lůžkovou kapacitu. Značnou část tvoří i pacienti, kteří mají 
oslabenou imunitu. Jsou to například pacienti, které léčíme s leukémií. Pro tyto by onemocnění 
COVID-19 znamenalo přerušení léčby, což by mohlo znamenat i riziko úmrtí dítěte. Totéž platí i 
pro řadu malých kojenců, které nyní hospitalizujeme pro infekci RS virem (těžké bronchitidy a 
pneumonie). Pokud by u těchto pacientů došlo k nákaze COVID-19, mohlo by dojít k velmi  
těžkým komplikacím. Potýkáme se s řadou závažných problémů a často se musíme rozhodovat, 
co je pro naše malé pacienty nejlepší. Z těchto důvodů musíme při požadavcích rodičů apelovat, 
že práv nejsou absolutní a bezbřehá a že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého – 
viz nocování rodiče na pracovišti typu  JIP. Postupujeme  tedy individuálně s ohledem na mnoho 
dalších aspektů. Nicméně chápeme, že náš postup se u veřejnosti nemusí setkat s pozitivním 
přijetím a víme, že budeme čelit kritice. I pro zdravotnický personál je situace velmi psychicky 
náročná. 

7. Prosím Vás o zaslání aktuálního vnitřního řádu FN Olomouc. Zasíláme link na webové stránky 
www.fnol.cz,  kde je zveřejněn. 

8. Prosím Vás dále o zaslání vnitřního řádu Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc vč. 
vnitřních řádů všech oddělení v lůžkové části Dětské kliniky (konkrétně JIRP, oddělení 
chirurgických oborů – 6. NP, oddělení kojeneckého a batolecího, oddělení starších dětí, 
oddělení hemato-onkologického a oddělení chirurgických oborů – 2. NP), pokud tyto jednotlivé 
vnitřní řády existují.  Zasíláme Domácí řád dětské kliniky. 
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9. Prosím také o zaslání vnitřních řádů operačních sálů, pokud konkretizují práva a povinnosti 
dětí do 19 let nebo jejich doprovodu. Takový řád nemáme. 

 

V Olomouci dne 19.11.2021 
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