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V Brně dne 29. 11. 2021
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění (dále jen „Zákon“)
Vážená paní,
dne 15. 11. 2021 nám byla prostřednictvím e-mailu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle
Zákona, kdy žádáte o níže uvedené informace

1. Jak řešíte situaci nepřetržité přítomnosti zákonného zástupce u lůžka dítěte 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.)?
2. Jak řešíte tuto situaci na specializovaných pracovištích (dětská JIP, ARO apod.)?
3. Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při veškerých ambulantních vyšetřeních
dítěte?
4. Proč omezujete celodenní pobyt průvodce dítěte pouze na dobu od 7:00 do 20:00 hodin? Z jakých
okolností dovolíte, aby zákonný zástupce mohl být u lůžka dítěte i v noci?
5. Pokud existují vnitřní (domácí) řády jednotlivých klinik a oddělení, na která jsou přijímány do
jednodenní nebo lůžkové péče děti do 19 let, prosím o jejich zaslání. Jde mi zejména o vnitřní řád:
a) Dětské oční kliniky,
b) Dětského rehabilitačního oddělení,
c) Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace,
d) Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,
e) Kliniky dětské onkologie,
f) Kliniky dětské ORL,
g) Kliniky dětské neurologie,
h) Kliniky dětských infekčních nemocí,
i) Kliniky dětské radiologie,
j) Oddělení dětské hematologie a biochemie,
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k) Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie a
l) Pediatrické kliniky.
6. Prosím také o zaslání vnitřních (domácích) řádů operačních sálů, pokud konkretizují práva a
povinnosti dětí do 19 let nebo jejich doprovodu.
K Vaší žádosti Fakultní nemocnice Brno sdělujeme následující:
Ad 1) Ubytování průvodce hospitalizovaného dítěte je možné:
Oddělení – podle stavebních možností 1+1 se sociálním zařízením nebo 2+2 samostatný pokoj, ale
se společným sociálním zařízením
Ubytovna – doprovod přichází za dítětem na oddělení
Celodenní pobyt – doprovod ráno přijde a večer odejde domů
Přednostně a dle provozních a kapacitních možností oddělení jsou 1+1 ubytovány doprovody u
kojících dětí a dětí do 2 let věku. Ostatní na ubytovně, opět dle kapacity.
Bližší informace o hospitalizaci dětských pacientů naleznete na tomto odkazu:
https://www.fnbrno.cz/hospitalizace-detsky-pacient/t5777
Ad 2) Na oddělení JIP a KDAR není možné ubytování doprovdou, doprovod ubytován na ubytovně
nebo formou celodenního pobytu – viz odpověď ad 1). Přistupuje se individuálně dle domluvy
s ošetřujícím lékařem.
Ad 3) Ano
Ad 4) V části dotazu v tomto bodu odkazujeme na samostatné rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Pokud si doprovod přeje být u dítěte v noci (mimo ubytované přímo s dítětem), tak může sedět na
židli vedle postýlky.
Ad 5) Pro Pracoviště Dětská nemocnice je vypracován jednotný Domácí řád, který v příloza
zasíláme.
Ad 6) Pro centrální operační sály není vytvořen žádný Domácí řád. Popis provozu Centrálních
operačních sálů naleznete na tomto odkazu:
https://www.fnbrno.cz/hospitalizace-detsky-pacient/t5777

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, vedoucí Oddělení právních věcí, tel. 532 232 708, e-mail: kanovaglajchova.lenka@fnbrno.cz
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