
PROČ NENÍ MOŽNÉ , ABY BYL RODI Č PŘÍTOMEN S  DÍTĚTEM NA OPERAČNÍM SÁLE ? 
 

Některé zdravotní služby jsou ve FN HK poskytovány v prostorech tzv. řízených zón se 
zvláštním hygienicko-protiepidemickým režimem. Jsou jimi především všechny operační sály s 
přilehlými prostorami, včetně porodního sálu pro císařské řezy, výkonové sály a jejich zázemí. 

Platná právní úprava sice přiznává dítěti právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce 
při poskytování zdravotních služeb, toto právo však není neomezené. Stejná právní úprava stanoví, že 
poskytovatel zdravotních služeb (FN HK) může toto právo dětského pacienta omezit ve svém vnitřním 
řádu (ve FN HK se jedná o Domácí řád), a to tehdy, pokud by přítomnost zákonného zástupce mohla 
narušit poskytování zdravotních služeb (k tomu více pod čarou). 

FN HK neumožňuje rodičům dětských pacientů přítomnost v prostorech tzv. řízených 
zón. Rodiče tak nemohou být přítomni uvedení dítěte do anestezie, ani operačnímu zákroku. 

Rodič smí doprovodit dítě do místa vstupu do řízené zóny, kde dítě předá školenému 
personálu, který je erudován v péči o dětské pacienty. Důvody zamezení vstupu rodičů do těchto 
prostor jsou následující: 

a) hygienicko-protiepidemické: jedná se o prostory s nejvyššími nároky  
na čistotu prostředí, které vyžadují nejen převléknutí do specifického oděvu, ale zejména 
správné způsoby chování a pohybu v těchto prostorách a dodržování specifických 
hygienických postupů, 

b) provozní: v těchto zónách se nacházejí zdravotnické prostředky vyžadující správnou 
manipulaci (nástroje, zdravotnická technika apod.); pobyt neproškolené osoby zvyšuje 
pravděpodobnost poruchy/poškození/selhání jejich funkce, 

c) prostorové: ve FN HK nejsou k dispozici anesteziologické přípravny, tzn. že uvádění do 
anestezie se provádí přímo na operačních sálech; na některých pracovištích FN HK jsou 
společné chodby a šatny pro několik operačních sálů - z tohoto důvodu by docházelo k 
nežádoucímu kontaktu s jinými pacienty a členy jiných anesteziologických a operačních 
týmů, 

d) společensko-etické: v těchto prostorách se provádí náročné odborné výkony vyžadující 
mimořádné soustředění anesteziologického i operačního týmu a ostatních pověřených 
osob, a to s jediným cílem - Zajistit maximální bezpečnost pacienta a optimální výsledek 
výkonu; přítomnost doprovázející osoby se silným emočním vztahem k dětskému 
pacientovi je z psychologického hlediska faktorem, který požadovanou pracovní 
koncentraci vždy určitým způsobem nepříznivě naruší. 

Vše shora uvedené je ze strany FN HK uplatňováno rovněž v případě pacientů omezených ve 
svéprávnosti a v případě jakýchkoli jiných doprovázejících osob. 
 
___________ 

Vše výše uvedené má oporu v platné právní úpravě České republiky. 

Konkrétně dle § 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) má nezletilý 
pacient či pacient omezený ve svéprávnosti právo na nepřetržitou přítomnost svého zákonného zástupce při 
poskytování zdravotních služeb. Výkon tohoto pacientova práva však musí být v souladu s vnitřním řádem 
poskytovatele zdravotních služeb a zároveň nesmí přítomnost těchto osob narušit poskytnutí zdravotních služeb. 

Každý pacient je povinen řídit se při poskytování zdravotních služeb vnitřním řádem poskytovatele 
zdravotních služeb (§ 41 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách). 

Vnitřní řád poskytovatele zdravotních služeb nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je 
nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů (§ 46 
odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách). 

Fakultní nemocnice Hradec Králové omezila (v souladu s výše uvedenou právní úpravou) přítomnost 
zákonných zástupců (či jiných průvodců) nezletilých pacientů a pacientů omezených ve svéprávnosti v tzv. 
řízených zónách ve svém vnitřním řádu (nazvaném Domácí řád), a to konkrétně v jeho kapitole 2.4. 
 


