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Poskytnutí informace

Vážená paní

*

,

na základě Vaší žádosti ze dne 14.11.2021, která byla doručena prostřednictvím e-mailu 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. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce u lůžka dítěte?
odpověď: Ano, je možné, aby rodič byl hospitalizován spolu s dítětem
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.)?
odpověď: Rodič je ubytován přímo na pokoji s dítětem.

*

3. Jak řešíte tuto situaci na specializovaných pracovištích (dětská JIP, ARO apod.)?
odpověď: 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 po domluvě službu konajícího lékaře či vedení kliniky s rodičem.
4. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce na operačním sále?
odpověď: Z hygienických a provozních důvodů toto není možné, rodič může dítě doprovodit až ke dveřím
operačního traktu.
5. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při veškerých ambulantních vyšetřeních dítěte?
odpověď: Ano, umožňujeme.
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?
odpověď: Důvody, které mohou omezit nepřetržitou přítomnost, jsou kapacitní v případě mimořádné události
a přeplnění dětského oddělení, dále epidemiologické (např. rodič se známkami infektu, apod.), agresivní rodič
či rodič pod suspektním vlivem návykových látek a dále omezení daná na základě vládních nařízení apod.
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7. Prosím Vás o zaslání vnitřního (domácího) řádů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a dále Vás prosím
o zaslání vnitřních řádů všech klinik a oddělení, na které jsou přijímány do jednodenní nebo lůžkové péče děti
do 19 let.
odpověď: Závazné pokyny pro doprovod – uvedeny v příloze níže.
8. Prosím také o zaslání vnitřních (domácích) řádů operačních sálů, pokud konkretizují práva a povinnosti dětí
do 19 let nebo jejich doprovodu.
odpověď: Nemáme vnitřní řád operačních sálů.
Pokud jsou požadované vnitřní řády zveřejněny na internetu, postačí zaslat odkazy, přes které je možné
se k vnitřním řádům dostat.
S pozdravem

vedoucí Odboru právních věcí
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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Závazné pokyny pro doprovod hospitalizovaného dětského
pacienta na klinice plastické a estetické chirurgie v Brně
1. Při příchodu a odchodu z oddělení důsledně zavírejte dveře, dětské oddělení je uzavřeno. Pokud
potřebujete ve výjimečných případech opustit oddělení, požádejte sestru.
2. Dítě neopouští oddělení ani v doprovodu rodičů.
3. Doprovod zodpovídá za své dítě v průběhu hospitalizace. Nenechávejte své dítě bez dozoru,
zejména pokud je na přebalovacím stole, jídelní židličce nebo v otevřené postýlce.
4. V případě, že doprovod opouští oddělení, a to pouze ve výjimečném případě, je nezbytné
informovat sestry, které se po tuto dobu o dítě postarají.
5. Dodržujte léčebný režim dítěte, o kterém budete informováni lékařem či sestrou. Nedotýkejte se
přístrojů na oddělení, neodstraňujte monitorační čidla z těla dítěte, stejně tak ponechte dítěti veškeré
fixační pomůcky. Pokud jste v rozpacích, jestli jsou umístěny správně, obraťte se na sloužící sestru.
6. Některé děti na oddělení dodržují dietní režim. Přinesené potraviny vždy konzultujte s ošetřujícím
personálem.
7. Před operací je možno doprovodit dítě až ke dveřím operačního traktu, dále už mají z hygienických
důvodů přístup pouze zaměstnanci.
8. Pečujte pouze o své dítě. Ostatním dětem na oddělení neotevírejte postýlky, nepodávejte jim
žádné jídlo a tekutiny. Za děti, které nemají přítomny rodiče, zodpovídá dětská sestra.
9. Oficiální doba návštěv je 14 - 18 h. Mimo tuto dobu je možno dítě navštívit, pouze po předchozí
individuální domluvě s ošetřujícím personálem. Z kapacitních důvodů je maximální počet návštěvníků
čtyři k jednomu pacientovi. Přítomnost návštěvy nesmí narušovat chod oddělení, ani rušit ostatní
pacienty a jejich doprovod, zejména na vícelůžkových pokojích. Bude-li zdravotnickým personálem
pojato podezření, že doprovod, popřípadě návštěvník, jeví známky onemocnění, které by mohlo
ohrozit dětské pacienty, nebude na oddělení vpuštěn.
10. Prosíme o dodržování nočního klidu na oddělení od 20 h.
11. Návštěva na JIP (jednotka intenzivní péče) je možná pouze po individuální domluvě s ošetřujícím
lékařem. Přítomnost návštěvy nesmí narušovat chod oddělení, ani rušit ostatní pacienty. Z hygienicko
- epidemiologického hlediska bychom byli rádi, aby na JIP docházeli pouze rodiče dítěte (příp.
prarodiče, kteří mají dítě v péči, nebo jiný opatrovník). Není možné, aby se u lůžka střídalo více osob
než dvě.
12. Pomozte nám, prosím, se zachováním inventáře oddělení, se všemi věcmi zacházejte opatrně,
ať mohou dlouho sloužit pacientům.
13. Čajová kuchyňka na oddělení není přístupná dětem a jejich doprovodu.
14. Horké nápoje nepatří na dětské oddělení, hrozí nebezpečí opaření. K dispozici je kantýna a
nápojový automat.
15. Zachovávejte čistotu, před každou manipulací s dítětem si řádně umyjte a vydezinfikujte ruce.
16. Je nezbytné respektovat doporučení ošetřujícího personálu. Vše, co děláme, děláme v zájmu
poskytnutí co nejkvalitnější péče Vašemu dítěti. Při nedodržování závazných pokynů doprovodu,
může být z rozhodnutí lékaře pobyt doprovodu ukončen. Tímto opatřením není dotčena péče
poskytovaná dětskému pacientovi za strany FNUSA.
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