
FAKULTNÍ NEMocNlCE'
OLOMOUC

Dotaz a odpověd' č,.j.5|202í-

Vážení,

níže poskytujeme odpovědi k Vašim dotazům

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

2. Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na lůžkovém oddělení na

den a více v měsíci říjnu roku 2o2o?

3. Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 201'9 hospitalizovaných bez obou
zákonných zástupců ve Vaší nemocnici?

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

5. V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem neustále
přftomen zákonný zástupce, příp. osoba zákonným zástupcem pověřená? (zde se neotám na

hosoitalizaci doorovázeiícího rodiče. ale na orostou ořítomnost i kdvž není hospitalizován z

kaoacitních důvodů pro olnou obsazenost a nemá tedv lůžko. ani iídlo. ani zázemí)

6. V jakých případech není moŽné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem
hospitalizován i zákonný zástupce, příp. osoba ním pověřená?

7. Jakým způsobem máte ukotveno ve vnitřním řádu, jak jednat, když zákonný zástupce nechce
opustit své dítě od lůžka a chce brit nepřetržitě, chová se tiše a slušně? Voláte ochranku, policii,

nebo jiným způsobem?

8. obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro nepřetrŽitou přítomnost vždy jednoho
zákonného zástupce u dítěte na odděleníJlP? Pokud ano, jaké? Pokud v nich jsou rozdíly dle
oddělení, iaké?

9. obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro přítomnost vždy jednoho zákonného
zástupce jako doprovodu na vyšetření MRl dítěte? Pokud ano, jaké?
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odpovědi :

Ad 1) V říjnu 2019 bylo na Dětské klinice FNOL hospita|izováno 176 dětído 5 let věku.

Ad 2) V řijnu 2o2o bylo na Dětské klinice FNOL hospitalizováno 104 dětí do 5 let věku'

Ad 3) a Ad) 4 Na tyto dotazy nelze odpovědět, neboť takovými informacemi povinný subjekt

nedisponuje, takovou evidenci nevedeme. Nadto Vámi požadované informace dle zákona č.

L06/1999 Sb., nejsou zákonným důvodem k nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Ad 5), 6|, a7) u těchto dotazů odkazujeme na samostatné rozhodnutío částečném odmítnutí
žádosti.

Ad 8) Vnitřní řád neobsahuje úpravu možnostía podmínky pro nepřetržitou přítomnost vždy
jednoho zákonného zástupce u dítěte na odděleníJlP.

Ad 9) Vnitřní řád tyto podmínky neupravuje. Doprovod na vyšetření MRl samozřejmě

umožňujeme, přítomnost zákonného zástupce při samotném MRl vyšetřenívzhledem k jeho

charakteru níkoliv.

V Olomouci dne 72.2.2027
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