Přítomnost zákonných zástupců nezletilého dítěte na operačním sále ve Fakultní nemocnici Brno, Dětská
nemocnice

Centrální operační sály Dětské nemocnice slouží všem operačním oborům v dětské nemocnici: oční
chirurgie, dětská ORL operativa, dětská ortopedie, traumatologie, dětská chirurgie všeobecná, břišní,
hrudní, dětská urologie, neurochirurgie, plastická chirurgie, v případě potřeby i stomatochirurgie
a popáleninová chirurgie.
Centrální operační sály Dětské nemocnice současně patří do prostor se zvláštním hygienickoprotiepidemiologickým režimem.
Při poskytování zdravotních služeb dětským pacientů se jejich práva a povinnosti a práva a povinnosti jejich
zákonných zástupců řídí mj. z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění (dále jen zákon). V
ust. § 41 zákon stanovuje povinnost řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení. Vnitřní řád umožňuje
za současného dodržení právních předpisů omezení práv pacientů a zákonných zástupců, mj. i právo na
nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. V zákonných mezích tak upravuje uplatňování práv
zákonných zástupců na nepřetržitou přítomnost při poskytování zdravotních služeb nezletilým dětem.
Fakultní nemocnice Brno tak umožňuje zákonným zástupcům, aby své dítě při operačním zákroku
doprovázeli do vchodu na tzv. předsálí, dále již rodiče nepokračují. Důvody omezení vstupu zákonných
zástupců do prostor operačních sálů:
- Hygienicko- protiepidemické: jedná se o prostory s nejvyššími nároky na čistotu prostředí, které
vyžadují používání ochranných pomůcek, ale rovněž znalost a dodržování specifických hygienických
postupů v prostoru operačního sálu,
- Provozní: v prostorách operačních sálů jsou umístěny zdravotnické prostředky, které vyžadují odborně
správnou manipulaci. Přítomnost a pohyb neproškolených osob pak může způsobit jejich poškození či
selhání,
- Prostorové: na pracovišti operačních sálů nejsou k dispozici speciální vymezené prostory, anestezie se
provádí přímo na operačním sále. Je nutné také zohlednit, že by přítomnost cizích osob mohla zasáhnout
do práv na ochranu osobnosti ostatních pacientů. Na operačních sálech tvoří mj. velkou a závažnou
skupinu pacientů děti s onkologickým onemocněním
- Společensko-etické: hlavním cílem pracoviště je bezpochyby maximálně kvalitní a současně bezpečné
provedení operačních zákroků, které vyžadují maximální soustředění celého týmu. Přítomnost rodiče, jako
osoby se silným emočním vztahem k dětskému pacientovi je z psychologického hlediska faktorem, který by
mohl narušit koncentraci operačního týmu.
Bližší informace pak najdete na tomto odkazu: https://www.fnbrno.cz/pruvodce-pacienta-cos-iii/f3799
Příslušná ustanovení z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění
§ 41 odst. 1 písm. b) (1) Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen…b) řídit se vnitřním řádem.
§ 28 odst. 3 písm. e) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo…e) na…. nepřetržitou přítomnost zákonného
zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí
soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li
přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
§ 46 odst. 1 písm. a) (1) Poskytovatel je povinen zajistit
a) aby byl pacient seznámen se svými právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb a vnitřním řádem; vnitřní řád nesmí
zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv
ostatních pacientů,

