Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Gynekologicko-porodnické oddělení
MUDr. Petra Herboltová, primářka

Dohoda o vstupu a pobytu na porodním sále
pro otce, duly nebo další doprovod
Jméno a příjmení:
Adresa:

Jméno a příjmení:
Adresa:

1. Přítomnost otce, duly či dalšího doprovodu na PS je možná pouze po domluvě
s lékařem nebo PA, za současného uzavření této dohody.
2. Doprovod se zavazuje dbát pokynů a doporučení lékařů či PA a zdržet se
jakéhokoli způsobu rušení, ztěžování, nebo výslovného bránění zdravotnický
pracovníkům ve výkonu jejich činnosti a vstupu na porodní pokoj.
3. Za pacientku – rodičku je doprovod oprávněn jednat pouze za situace, kdy je
rodička v souvislosti s porodem ve stavu vylučujícím způsobilost k právním
úkonům, za předpokladu písemného zmocnění doprovodu rodičkou.
4. Doprovod nebude vpuštěn na PS pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
Při podezření na přítomnost těchto látek v krvi je lékař oprávněn provést
orientační zkoušku. V prostorách PS je dodržován přísný zákaz kouření.
Doprovod nebude vpuštěn na PS, pokud bude jevit známky infekčního
onemocnění. K posouzení této skutečnosti je oprávněn lékař.
5. Otec, dula nebo další doprovod negují cestovatelskou anamnézu. Nepřišli do
kontaktu s COVID 19 pozit. osobou ani osobou v karanténě. Nejsou u nich
známky akut. respiračního onem (TT, zimnice, třesavka, kašel, rýma, bolesti na
hrudi), negují ztátu čichu, chuti či zažívací příznaky.
6. Audio a video záznamy na PS, nebo práce zdravotnického personálu v jiných
prostorách Gynekologicko porodnického oddělení nemocnice, je možno
pořizovat vždy pouze po dohodě s pracovníky por. sálu.
7. Při nedodržení výše uvedených pravidel mohou pracovníci PS doprovod ihned
z PS, či jiných prostor Gynekologicko porodnického oddělení nemocnice
vykázat i za případné asistence PČR.
8. Rodička souhlasí s přítomností další osoby během porodu a je si vědoma rizika
přenosu nákazy COVID-19 osobou, která se pohybuje v různém sociálním
prostředí.
9. Je nutné, aby měl doprovod k porodu čisté oblečení na převlečení, přezutí a novou čistou
jednorázovou roušku nebo respirátor FFP2.
Porodní asistentka / lékař:

Otec na porodním sále:

Dne:

Další doprovod na PS:
Souhlas rodičky:

tel.: +420 567 157 656
gsm: +420 567 301 212

e-mail: herboltovap@nemji.cz
web: www.nemji.cz
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