Obsah žádosti ze dne 9.5.2018
Žádost o poskytnutí informací
1)
Umožníte prostou přítomnost zákonného zástupce u lůžka dítěte nebo nikoliv?
2)
V případě, že rodič nebude chtít dítě opustit, ale nadále se chová slušně, jak se zachováte?
Zavoláte ochranku, policii, nebo se zmíníte o Ospodu, abyste rodiče zastrašili, jako hovoří zkušenosti
mnoha rodičů?
3)
Matka kojí a má to 80 km. Jak se zasazujete o to, aby matka měla přednost v ubytování, aby
nemusela tímto logistickým problémem kojení zanechat. Jakou máte kapacitu a jak řešíte, pokud
kapacita již není.
Odpověď dne 28.5.2018
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má pouze jedno dětské lůžkové oddělení a to na Klinice
plastické a estetické chirurgie. Jiná zdravotnická pracoviště nemají zřízena lůžková oddělení pro děti,
lůžkovou péči na území města Brna poskytuje dětským pacientům zejména Dětská nemocnice, která
není součástí FNUSA. Dále se Vám tedy mohu vyjádřit k jednotlivým otázkám pouze ve vztahu k
dětskému lůžkovému oddělení KPECH.
Ad 1: Přítomnost zákonného zástupce dítěte u lůžka samozřejmě umožňujeme. Rozdíl je v tom, zda
se jedná o průvodce dítěte (je se svým dítětem přímo na pokoji, spí na nemocničním lůžku) nebo
prostou přítomnost, neboť jen průvodci je poskytována strava 5x denně a má k dispozici lůžko.
Ad 2: Jedná se o typickou otázku požadující sdělení názoru či vyjádření k rozhodnutí o situaci, která
nastane teprve v budoucnu (§2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.). Musím zde však zdůraznit, že
personál nemocnice nikoho nezastrašuje, vždy se nastalé situace snažíme řešit smírnou cestou dle
provozních podmínek daného pracoviště a ku spokojenosti pacientů a jejich doprovodu. Pokud máte
konkrétní informace o rodičích, kteří kdy byli na KPECH zastrašování ze strany personálu, prosím Vás
o poskytnutí bližších informací!
Ad 3: Kojící matka má u nás 100% přednost před ostatními průvodci dítěte, nikdy se na KPECH
nestalo, že by matka neměla možnost kojit a o mateřské mléko by tím pádem přišla. Kapacitu
považujeme za dostačující, máme 17 lůžek ve 4 pokojích (chlapecký, dívčí, batolecí a kojenecký). Děti
i rodiče umisťujeme spolu na pokoj.

