Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

POUČENÍ O PŘÍTOMNOSTI OSOBY BLÍZKÉ U PORODU
Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abychom Vás seznámili s podmínkami, za nichž Vám bude umožněna přítomnost
u porodu na gynekologicko-porodnickém oddělení naší nemocnice. Vaše přítomnost na
porodním sále bude probíhat v souladu s vnitřním řádem nemocnice a nesmí v žádném případě
narušit poskytování zdravotních služeb ani práva dalších klientek.
Poučení:
1. osobou blízkou se rozumí osoba zletilá, kterou takto označila rodička a s jejíž přítomností u porodu
vyjádřila předchozí písemný souhlas;
2. osoba blízká se zavazuje, že se během své přítomnosti u porodu bude řídit pokyny zdravotnických
pracovníků gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice;
3. osoba blízká se dále zavazuje, že bude bezprostředně před, po dobu porodu a po porodu
respektovat provozní řád nemocnice (zejména zákaz kouření, použití vydaného jednorázového
ochranného oblečení, pohyb v určených prostorách apod.);
4. osoba blízká si je vědoma, že její přítomnost nebude povolena, nebo bude ihned ukončena
v případě, že u ní bude stanoveno podezření z požití alkoholu, návykových látek, nebo že jinak
poruší provozní řád nemocnice, porodního sálu, či neuposlechne pokynů zdravotnických
pracovníků;
5. pokud přítomný lékař, nebo porodní asistentka vyhodnotí, že by porod nemusel probíhat
standardním způsobem, je to rovněž důvod k ukončení přítomnosti osoby blízké u porodu;
6. používání jakéhokoliv záznamového zařízení osobou blízkou (obrazového i zvukového) je možné jen
se souhlasem rodičky a dále je podmíněno také souhlasem příslušného zdravotnického pracovníka
nemocnice. Zdravotnický pracovník je oprávněn touto dohodou určit místo, odkud může být
pořizován záznam a to zejména s ohledem na etická pravidla zdravotnického povolání;
7. osoba blízká, přítomná u porodu prohlašuje, že nebude žádným způsobem ovlivňovat, ztěžovat či
mařit činnosti zdravotnických pracovníků, ani samotný porod (takové jednání je možné
kvalifikovat jako přestupek podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) věta prvá zákona číslo 200/1990 o
přestupcích, nebo, v případě naplnění zákonných znaků jako trestný čin ublížení na zdraví podle §§
145 až 148 trestního zákona;
8. osoba blízká je povinna v průběhu porodu používat na porodním sále nemocniční oblečení, které
nemocnice za úplatu poskytuje (viz ceník placených služeb).

Potvrzuji, že jsem byl(a) zdravotnickým pracovníkem řádně poučen(a) o zásadách přítomnosti
u porodu a že jsem poučení porozuměl(a).
___________________________
Jmenovka a podpis zdravotnického pracovníka,
který poučení provedl

Osoba blízká (jméno, příjmení, podpis)________________________________________________
Souhlasím s přítomností osoby blízké u porodu (jméno, příjmení, podpis) ____________________
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