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Interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministra zdravotnictví ve věci plošného zákazu doprovodu jedné
osoby k porodům, v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru, namísto ponechání uvážení na jednotlivých
zdravotnických zařízení
v souladu s ustanovením čl. 53 odst. 1 Ústavy České republiky a § 110 a násl. zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se na Vás jako poslankyně zvolená za Piráty obracím s touto
interpelací:

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás ve věci, kterou jsme spolu již řešili. Oceňuji výjimky, přijaté dne 27.3.2020, které zahrnují
skupiny zvláště zranitelných rodiček. Ve věci práv ostatních rodiček však nadále dochází k omezení přítomnosti
třetí osoby, a tedy k zásahu do práva na rodinný a soukromý život garantovaného v čl. 10 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod i do práva na ochranu rodičovství, rodiny a dětí v čl. 32 odst. 4 Listiny.
Obrací se na mne velké množství žen, které o tento doprovod stojí, jelikož porod v cizím prostředí, bez
doprovodu osoby, které důvěřují a která jim dává pocit bezpečí, je pro ně velmi stresující. I studie dokládají, že
se v takovém případě zvyšuje pravděpodobnost výskytu porodních a poporodních komplikací u matky a dítěte.1
Obracejí se na mne také někteří zdravotníci s náhledem, že jim absence doprovázející osoby
zkomplikovala výkon jejich povolání. Namísto možnosti přesunout některé úkony na doprovod, vzdálit se a
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rodičku jen v pravidelných intervalech kontrolovat, musí být nyní s rodičkou téměř po celou dobu. S tím souvisí
i zvýšená doba expozice zdravotníka virové náloži, pokud by rodička byla nakažena. Je určitě nutné vyžadovat,
aby doprovázející osoba měla dostatečné ochranné pomůcky a vzhledem k situaci v nemocnicích je na místě,
aby si tyto ochranné pomůcky zajistila sama doprovázející osoba. Dle mých informací je toto pro doprovod
nepříliš významný problém, většina je schopna si pomůcky zajistit.
Jsem také mimořádně znepokojená zprávami o zamezování kontaktu otce s dítětem bezprostředně po porodu.
Zvláště, když mimořádné opatření stanovuje právo na kontakt zákonných zástupců s nezletilými dětmi. Ostatně
i stanoviska z Vašeho ministerstva potvrdila, že se toto nařízení vztahuje i na novorozence. Avšak zpětná vazba
ukazuje, že zdravotnická zařízení toto nařízení nerespektují a brání otcům ve vstupu k dětem v situaci, kdy
matka s dítětem fyzicky být nemůže (například z důvodu zdravotního stavu). Ohrožující to je zejména pro děti
narozené císařským řezem, které zůstávají bez přítomnosti zákonného zástupce, samy.
Velkým problémem je také to, že ženám není v mnoha nemocnicích umožňován poporodní zhruba
dvouhodinový kontakt matky s dítětem, který výrazně napomáhá správné iniciaci kojení a proto je také jedním
z 10 kroků k úspěšnému kojení dle WHO a UNICEF. Je mnoha studiemi podložené, že tento kontakt je zásadní
pro vztah matky a dítěte. Odůvodnění takového omezení ze strany nemocnic bývá, že nelze matku s dítětem
ponechat po porodu samotnou a personál nemá dostatek kapacit, aby zajistil dohled nad každou rodičkou a
jejím dítětem. S postupující epidemií je takových nemocnic čím dál více.
Vážený pane ministře, jsem si vědoma všech rizik souvisejících s enormně náročnou situací, jež u nás
i ve světě nemá obdoby. Avšak ve světle všech dosavadních událostí a podkladů, které jsem obdržela z výše
zmíněných zdrojů, se na Vás obracím s žádostí o urychlené řešení situace a s těmito otázkami:

1. Necháte uvážení ohledně doprovázející osoby na každém zdravotnickém zařízení?
2. Kdy Ministerstvo zdravotnictví spolu s uvolňováním např. provozu provozoven předpokládá
zrušení plošného zákazu doprovázející osoby při porodu?
3. Pakliže bude plošný zákaz doprovodu nadále přetrvávat, jak v nemocnicích zajistíte dostatek
personálu, aby byl zajištěn poporodní kontakt matky a dítěte?
V úctě,
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR
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Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou
prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.
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