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Poskytnutí informace

*

Vážená paní
na základě Vaší žádosti ze dne 27. 01. 2021, která byla doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb dne 03. 02. 2021 do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“),
sdělujeme následující.
K Vámi zaslanému dotazu sdělujeme požadovanou informaci (kdy pro úplnost uvádíme, že Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně nedisponuje dětskou klinikou, jediné dětské oddělení je na naší Klinice plastické a estetické
chirurgie, z jejíchž dat vycházíme v odpovědích na Vaše dotazy):
1. Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na den a více v měsíci říjnu roku
2019?
V říjnu 2019 bylo na dětském oddělení hospitalizováno 6 dětí, z toho jedno dítě dvakrát, druhá jednodenní
hospitalizace již byla bez doprovodu dítěte. Jinak ve zbylých 5 případech byly děti hospitalizovány
s doprovodem.
2. Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na lůžkovém oddělení na den a více
v měsíci říjnu roku 2020?
*

V době COVID bylo hospitalizováno jen jedno dítě bez doprovodu, byla to jednodenní hospitalizace.
3. Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2019 hospitalizovaných bez obou zákonných
zástupců ve Vaší nemocnici?
Jedno dítě, šlo odpoledne domů.
4. Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2020 hospitalizovaných bez obou zákonných
zástupců ve Vaší nemocnici?
Jedno dítě, šlo odpoledne domů.
5. V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem neustále přítomen
zákonný zástupce, příp. osoba zákonným zástupcem pověřená? (zde se neptám na hospitalizaci
doprovázejícího rodiče, ale na prostou přítomnost i když není hospitalizován z kapacitních důvodů pro
plnou obsazenost a nemá tedy lůžko, ano jídlo, ani zázemí).
Není možná přítomnost nehospitalizovaného doprovodu po ukončení návštěvních hodin tj. od 18:00 do 8:00
hod. ráno, aby nebyl narušen režim na oddělení.

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú: 71138621/0710, IČ:00159816, DIČ:CZ00159816
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Je zapsána v živnostenském rejstříku.

*

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Odbor právních věcí
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, Česká republika
Tel.: +420 543 182 001, Fax: +420 543 182 002, www.fnusa.cz
6. V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem hospitalizován
i zákonný zástupce, příp. osoba jím pověřená?
Důvody jsou kapacitní a epidemiologické (např. kašlající rodič, apod.).
7. Jakým způsobem máte ukotveno ve vnitřním řádu, jak jednat, když zákonný zástupce nechce opustit
dítě od lůžka a chce být nepřetržitě, chová se tiše a slušně? Voláte ochranku, policii, nebo jiným
způsobem?
Toto nemáme ukotveno ve vnitřním řádu, řešíme individuálně domluvou, doposud jsme nikdy nemuseli volat
PČR.
8. Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro nepřetržitou přítomnost vždy jednoho zákonného
zástupce u dítěte na oddělení JIP? Pokud ano, jaké? Pokud v nich jsou rozdíly dle oddělení, jaké?
Vnitřní řád neumožňuje, aby na JIP byly možné návštěvy rodiče nepřetržitě – neumožňuje to prostorové řešení
společné JIP. Návštěvy jsou možné od 14:00 do 18:00 hod., eventuálně mimořádné situace řešíme
individuálně.
9. Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro přítomnost vždy jednoho zákonného zástupce jako
doprovodu na vyšetření MRI dítěte? Pokud ano, jaké?
Toto vyšetření u dětí u nás neprovádíme.
S pozdravem

vedoucí Odboru právních věcí
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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