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Vyberte název o.z. 
se sídlem ul.: Vyberte adresu o.z., IČ: 25488627, tel. vyberte telefon o.z. 

vložte název oddělení (správně dle organizační struktury) 
 

Písemný souhlas s podmínkami přítomnosti osoby blízké u porodu 
 
Rodička paní      _______________________datum narození      _____________ 
 

trvale bytem      _________________________________________ 
a 
 
Osoba blízká pan/paní      ____________________datum narození      _____________ 
 

vztah k rodičce      _____________ 
 
I. Základní podmínky 

a) Osobou blízkou (dále jen osoba) je osoba zletilá a s jejíž přítomností rodička vyjádří svůj 
předchozí písemný souhlas 

b) Osoba blízká bere na vědomí, že z důvodu prostorového uspořádání porodního sálu, 
nedostatku místa na porodních boxech, lze umožnit přítomnost pouze jedné osoby. Tato 
osoba může být prostřídaná jinou osobou blízkou, pokud s tím rodička bude souhlasit. 
Výměnu osoby lze provést pouze 1x za porod.. 

c) Osoba souhlasí, že se bude po celou dobu své přítomnosti na porodním sále (před, po celou 
dobu porodu a po porodu) řídit pokyny zdravotnického personálu gynekologicko-porodnického 
oddělení Krajská zdravotní a.s. 

d) Osoba souhlasí s tím, že je přítomna u porodu na vlastní riziko, pracoviště nepřebírá 
odpovědnost za event. újmu na zdraví v případě zranění nedodržením pokynů zdravotnického 
personálu. 

e) Osoba dále souhlasí, že bude respektovat zákaz kouření v celém areálu nemocnice, zákaz 
požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek, bude používat 
ochranný oděv. 

f) Osoba souhlasí, že z důvodu zajištění soukromí ostatních rodiček se bude pohybovat 
v předem vyhrazených prostorách porodního sálu a vždy dle pokynů porodní asistentky nebo 
lékaře. 

g) Osoba bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podezření na požití alkoholu nebo jiných 
návykových látek, v případě agresivity, v případě porušování provozního řádu porodního sálu 
a nemocnice, při nerespektování pokynů zdravotnických pracovníků nebo jiného nevhodného 
chování stěžující práci zdravotnických pracovníků, nebude její přítomnost u porodu povolena 
nebo bude ihned ukončena. O tomto rozhoduje zdravotnický pracovník. 

h) Osoba bere na vědomí, že v případě ukončení porodu akutním císařským řezem, kleštěmi, 
vakuumextraktorem nebo nastanou-li jiné komplikace u porodu, může být přítomnost osoby 
blízké u porodu, pokud to uvedené okolnosti odůvodňují (např. zvýšený počet zdravotnických 
pracovníků a s tím spojené prostorové omezení), na nezbytně nutnou dobu přerušena.  

i) Osoba uvedená v záhlaví si je vědoma, že nemůže být v den porodu rodičky nahrazena 
osobou jinou. 

 
II. Prohlášení rodičky 
Já, níže podepsaná, na základě svého práva se svobodně rozhodnout, prohlašuji, že jsem byla 
porodní asistentkou srozumitelně informována a poučena o podmínkách přítomnosti osoby blízké 
u mého porodu. Měla jsem možnost klást doplňující otázky a byly mi všechny zodpovězeny. Všemu 
jsem rozuměla a s podmínkami přítomnosti osoby blízké u mého porodu souhlasím. Podpisem dávám 
výslovný souhlas, aby osoba blízká, uvedená v záhlaví této dohody, byla přítomna u mého porodu 
na gynekologicko porodnickém oddělení nemocnice.  
 
III. Prohlášení osoby blízké 
Já, níže podepsaný/ná/ prohlašuji, že jsem byl/a/ porodní asistentkou srozumitelně informován/a/ 
a poučen/a/ o podmínkách přítomnosti osoby blízké u porodu. Měl/a/ jsem možnost klást doplňující 
otázky a byly mi všechny zodpovězeny. Všemu jsem rozuměl/a/ a s podmínkami přítomnosti osoby 
blízké u porodu souhlasím. Podpisem dávám souhlas, že nebudu žádným jiným způsobem ovlivňovat, 
ztěžovat činnosti zdravotnických pracovníků gynekologicko porodnického oddělení nemocnice, ani 
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porod. Měl/a/ jsem možnost klást doplňující otázky a byly mi všechny zodpovězeny. Všemu jsem 
porozuměl/a/.  
 
 
 
     ____________________________        _________________________ 
Rodička – podpis      Osoba blízká – podpis 
 
 
     ____________________________ 
Porodní asistentka, sestra – podpis 
 
 
 
 
V            Dne:       


