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POKYNY PRO DOPROVOD RODIČKY  
(výňatek z provozního řádu gynekologicko-porodnického oddělení) 

1. U porodu smí být přítomen otec dítěte, blízký přítel, člen rodiny nebo dula; dále jen 

„doprovod“. 

2. Počet osob doprovodu stanoví určený personál porodnického oddělení (max. 2 dospělé 

osoby) 

3. Doprovod může být přítomen u porodu pouze s písemným souhlasem rodičky. Souhlas 

bude součástí zdravotnické dokumentace rodičky. Souhlas bude opatřen rovněž 

podpisem doprovázející osoby. 

4. Na porodní sál vstupuje doprovod po pokynu porodních asistentek i lékaře. Na 

porodním sále se řídí doporučením porodních asistentek, dětských sester a lékařů 

tak, aby neohrozil chod porodu a poporodního období, rodičku a novorozence. 

Doprovod je povinen přísně dodržovat pokyny personálu na porodním sále, 

především pak aseptické postupy (převlečení do určeného oděvu, dezinfekce 

rukou), je zakázán volný pohyb po porodním sále, respektuje pokyny a rozhodnutí 

lékařů a porodních asistentek, nezasahuje do vedení porodu, v okamžiku 

rozhodnutí personálu o nutnosti opustit porodní sál, uposlechne. 

5. Po domluvě s lékařem (por. asistentkou) vedoucím porod může doprovod v případě 

nekomplikovaného průběhu porodu, přestříhnout pupeční šnůru. Tuto žádost je 

třeba vyjádřit včas při vstupu na porodní sál. 

6. Doprovod smí po porodu dítěte vstoupit na dětský box po povolení personálu 

novorozeneckého oddělení. 

7. Doprovod smí fotografovat rodičku po domluvě s personálem a s vlastním svolením 

rodičky, novorozence po domluvě s pediatrem či dětskými sestrami, personál 

porodního sálu pouze s jeho vědomím a svolením. 

8. Pořizovat videozáznam během porodu není možné.  Zaznamenat dítě po porodu na 

video je možné jen se souhlasem dětského lékaře. 

9. Personál porodnice může vykázat doprovod z porodního sálu nebo porodnického 

oddělení (zejména při komplikacích porodu a nutnosti chirurgicky – asepticky 

zasáhnout do průběhu porodu, v případě nevhodného chování doprovodu, atp.) 

10.  Návštěvy jsou možné po dohodě s určeným personálem porodnického oddělení v 

denní i v noční dobu. Ošetřující lékař může z provozních nebo medicínských 

důvodů omezit nebo ukončit dobu pobytu osoby doprovázející či navštěvující 

rodičku. 
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11.  Na nadstandardních tzv. rodinných pokojích porodnického odd. může přespávat spolu 

s matkou a dítětem také otec dítěte, člen rodiny (po dovršení věku 18 let) nebo jiná 

blízká osoba. Počet dalších osob je omezen na jednu osobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


