DOPROVOD K PORODU
Doprovod k porodu: = osoba, kterou si rodička přeje mít u porodu. Rodička písemně
souhlasí s přítomností doprovodu při porodu a má právo v průběhu porodu kdykoliv svůj
souhlas odvolat. Z provozních a kapacitních důvodů mohou být jako doprovod při porodu na
porodním pokoji přítomny nanejvýš 2 osoby.
Doprovod bude poučen o pravidlech chování na porodním sále, jeho právech a povinnostech
a podepsáním tohoto dokumentu souhlasí s jejich dodržováním. Pokud má nastávající
maminka a její případný doprovod zájem, mohou v předstihu absolvovat přednášku
„Informativní setkání s nastávajícími rodiči“, kde jsou informace o pobytu na porodním sále
probírány a je možnost klást doplňující otázky. Na porodním sále je doprovod povinen
dodržovat pokyny zdravotnického personálu.
Pokud to situace dovolí, může být doprovod s rodičkou od příjmu po celou dobu jejího
pobytu na porodním pokoji. Převlékne se v šatně do předem zakoupeného jednorázového
oblečku (lze zakoupit v nemocniční lékárně) - obuv musí mít též svoji. Jídlo by měl mít
doprovod vlastní. V případě potřeby je v hale oddělení automat s občerstvením. Pokud v
průběhu porodu potřebuje doprovod opustit oddělení, musí se převléknout do "civilu". Na
porodním pokoji pomáhá rodičce dle potřeby a řídí se instrukcemi personálu, jeho příkazy,
doporučeními a radami. Pokud je druhou doprovázející osobou dula, tak se jedná o osobu,
která pečuje o rodičku, nezasahuje do odborné péče, nepřekáží ošetřujícímu personálu a
nemá kompetence rozhodovat o odborných postupech. Po porodu může doprovod být u
prvního ošetření miminka dětskou sestrou. Doprovod může používat sociální zařízení na
porodním pokoji. Při přeložení maminky s miminkem na pokoj zajistí sbalení jejích osobních
věcí a přestěhování věcí ze šatny na její pokoj. Poté odchází domů. V případě nejasností
se ptejte!!
Chování doprovodu nesmí bránit personálu v péči o rodičku, nesmí rodičku rušit. Doprovod
nesmí svým chováním a požadavky narušovat péči o ostatní rodičky, jejich soukromí a klid
oddělení a poškozovat majetek nemocnice. Zdravotnický personál oddělení má právo
vykázat (nebo vůbec nevpustit) osobu, která je pod vlivem alkoholu, návykových nebo
omamných látek nebo se chová nevhodně (agresivně).
Focení v průběhu II. doby porodní (vypuzení plodu) a na operačním sále po domluvě
s lékařem. Miminko po spontánním porodu (na břiše matky, při ošetření,...) lze vyfotit po
dohodě se zdravotnickým personálem.

Císařský řez: doprovod se řídí instrukcemi personálu, které vyplývají z konkrétní situace.
Důležité informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.nemjbc.cz a zdarma je
vám k dispozici tištěný průvodce pacienta.
•
práva a povinnosti pacientů
•
nadstandardní placené služby, nemocniční pokladna a možnost plateb
•
anketa spokojenosti pacientů a postup při podávání stížností
•
sociální, duchovní a tlumočnické služby a služby pro handicapované pacienty
•
nemocniční bistro, nemocniční lékárna
•
parkování, kouření
………………………………………
datum a podpis rodičky

......................................................
doprovod - jméno, podpis, datum

......................................................
2. doprovod - jméno, podpis, datum
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