
Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 
V souvislosti s rozhodnutím MZČR, které upravuje návštěvy otců u novorozenců v čase po porodu  
a zároveň ve snaze ochránit personál porodnické i neonatologické části krajského Perinatologického 
centra intenzivní péče, bylo s cílem neohrozit činnost centra rozhodnuto o následující formě 
umožnění kontaktu otce s novorozencem.  
 
Pokud bude otec přítomen při porodu, platí postup viz. aktualita Nemocnice České Budějovice, a.s. ze 
dne 16. 4. 2020 týkající se účasti třetí osoby u porodu. 
 
V případě, že otec přítomen u porodu nebude, bude mu umožněna krátká návštěva za předpokladu, 
že splňuje podmínky umožňující jeho vstup do prostor budovy K – porodnice a zároveň podepíše 
čestné prohlášení (tento dokument upravuje především informace týkající se zdravotního stavu otce, 
např. - otci nebylo nařízeno žádné karanténní opatření, nepřišel v uplynulých třech týdnech do 
kontaktu s osobou nakaženou infekčním onemocněním, nejeví známky respiračního ani jiného 
onemocnění, atd.). Kontakt otce s novorozencem bude umožněn POUZE v prostorách porodního sálu 
v místnosti určené pro otce. Pokud to dovolí klinický stav novorozence, bude toto umožněno jak po 
spontánním porodu, tak po císařském řezu. O umožnění kontaktu však rozhoduje s konečnou 
platností neonatolog. 
 
Na žádném jiném oddělení nebude tento kontakt umožněn. Podle platných pokynů není možná 
návštěva otce u matky a naše provozní podmínky neumožňují poskytovat „doprovod“ novorozenci  
k návštěvě. 
 
Návštěvy na Neonatologickém oddělení / stanice RES, JIP, IMP a ROOM budou ponechány v režimu 
bez možnosti návštěv otců - zákonných zástupců, pouze ve výjimečných případech bude umožněna 
návštěva a to vždy po dohodě s primářem nebo službu konajícím lékařem.  
Tato opatření jsou vedena snahou minimalizovat riziko nákazy ostatních matek, novorozenců, ale  
i personálu. Porodnické ani Neonatologické oddělení nemá adekvátní zástupnost v rámci kraje a při 
nákaze a následné karanténě by došlo k ohrožení péče o rodičky i novorozence v celé naší spádové 
oblasti.  
 
Dané opatření bude nadále aktualizováno podle aktuální legislativy a současně dle vývoje 
epidemiologické situace. 
 
Česká republika se v těchto dnech nachází v nouzovém stavu. Víme, že narození dítěte je pro každou 
rodinu zcela zásadním životním okamžikem. Přesto musíme přistoupit k opatřením, která i tento 
významný okamžik mohou narušit.  
 
I když jsme schopni krátkou návštěvu tatínka u novorozence zrealizovat, velmi prosíme, aby 
nastávající tatínkové velmi vážili své rozhodnutí setkat se s novorozeným miminkem ihned po jeho 
porodu. Pokud své rozhodnutí přehodnotí a využijí ke kontaktu s maminkou i miminkem dostupné 
komunikační technologie, velice tím přispějí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany personálu i našich 
pacientů, jak dospělých, tak právě narozených, 
Věříme, že tato opatření, která souvisí s aktuální situací v naší zemi, přijmete s pochopením. 
Děkujeme za Vaše vstřícné přijetí našich kroků, které nám pomohou se o Vás a Vaše děti postarat 
maximálně bezpečně. 
 
 


