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Váš dopis ze dne 28. února 2020

V Praze dne 12. března 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 3. března 2020, ve věci:

1. Jaké jsou specifické hygienické či protiepidemické požadavky na přítomnost osob

ve zdravotnickém zařízení, a to konkrétně na operačním sále, v místě, kde dochází

k uspání pacienta před operací, zejména nezletilého dítěte, jednotce intenzivní

péče, běžném standardním pokoji, kde je poskytována lůžková péče.

2. Existují právní předpisy, které by takové požadavky upravovaly?

3. Existuje seznam konkrétních požadavků, které je poskytovatel povinen dodržet?

4. Kdo kontroluje dodržování těchto podmínek na pracovišti poskytovatele

zdravotních služeb? Jsou tyto požadavky natolik specifické (nelze jim vyhovět

zvýšenými hygienickými opatřeními jako je speciální oblek, desinfekce rukou,

rouška apod.), že není možné, aby je naplnila osoba, která není zaměstnancem

poskytovatele zdravotních služeb (např. rodič operovaného dítěte)?

5. Lze použít vlastní karimatku na běžném standardním pokoji lůžkové péče

v případě, že poskytovatel zdravotních služeb nemá lůžkovou kapacitu pro pobyt

rodiče? Jaké jsou hygienické požadavky na takové vlastní vybavení?

6. Některé nemocnice, například Fakultní nemocnice Ostrava, umožňují

za zpřísněných opatření přítomnost doprovodu pacientky při císařském řezu, který

probíhá na operačním sále. V tomto případě je přítomnost laika prakticky možná,

resp. v praxi uskutečnitelná. Existují konkrétní hygienicko-protiepidemická opatření

či podmínky stanovené závazným předpisem, které by tomu bránily? Nebo záleží

vždy na poskytovateli zdravotních služeb, jaká opatření zvolí (přičemž limitován je

pouze zákonnými předpisy)?

Vám sděluji následující:
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K bodu č. 1:

Specifické hygienické či protiepidemické požadavky na přítomnost osob ve zdravotnickém

zařízení stanovuje každý poskytovatel zdravotních služeb individuálně podle druhu

a specifik poskytované péče. Legislativa upravuje pouze povinnosti poskytovatelů

zdravotních služeb v obecném rámci tak, aby činili opatření k zamezení vzniku a rozvoji

nemocničních nákaz. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou pak povinni rozpracovat

konkrétní opatření k prevenci nemocničních nákaz dle specifik svého pracoviště

do provozního řádu pracoviště.

K bodu č. 2:

Ano, jak specifikuji výše.

K bodu č. 3:

Poskytovatel zdravotních služeb má primární zodpovědnost za provádění kontroly

dodržování požadavků k zajištění prevence nemocničních nákaz. Namátkové kontroly

s výše uvedeným zaměřením jsou prováděny místně příslušnými orgány ochrany

veřejného zdraví (krajskými hygienickým stanicemi).

K bodu č. 4:

Míra specifičnosti předmětných požadavků je dána charakterem poskytované péče, mezi

pracovišti se může lišit kvůli rozdílům mezi druhy poskytované péče a odlišným výsledkům

hodnocení rizika s ohledem na spektrum pacientů, kterým je poskytována péče.

K bodu č. 5:

O případném využití vlastní karimatky na běžném standardním pokoji lůžkové péče

v případě, že poskytovatel zdravotních služeb nemá lůžkovou kapacitu pro pobyt rodiče,

rozhoduje poskytovatel péče.

K bodu č. 6:

Specifické hygienické či protiepidemické požadavky na přítomnost osob ve zdravotnickém

zařízení stanovuje každý poskytovatel zdravotních služeb individuálně podle druhu

a specifik poskytované péče.

S pozdravem
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