
 

Porody na Gynekologicko-porodnické klinice Masarykovy nemocnice 

v  době pandemie  SARS –Cov-19 

Vážené nastávající maminky, 

dovolte nám v úvodu zdůraznit, že všechna Mimořádná opatření jsou vydávána v 

souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 

onemocnění COVID-19.  Cílem je dočasné maximální omezení sociálních kontaktů 

mezi lidmi, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu 

onemocnění. Je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19. 

 

 

1. Příchod do porodnice 

Všechny osoby, tzn, i rodičky a jejich doprovodné osoby,  jsou povinny se podrobit 

vstupnímu dotazníkovému šetření, screeningu rizika SARS-CoV-2 , v triážovém stanu. V 

případě pozitivního screeningu u doprovodné osoby nebude této osobě umožněn vstup 

do nemocnice. Doprovod rodičky do pavilonu porodnice je pak zajištěn jiným pracovníkem 

nemocnice. V případě pozitivního screeningu u rodičky  je rodička přijímána a umístěna 

odděleně, na samostatném porodním pokoji, s vlastním sociálním zázemím 

v nastaveném izolačním režimu, kdy ona je povinna používat roušku vždy při vstupu a 

přítomnosti ošetřujícího personálu. I porod je veden v tomto pokoji. Po porodu je pak 

umístěna rovněž na samostatném pokoji s vlastním sociálním zázemím. Klinika má pro 

tyto účely vyhrazené 1-lůžkové pokoje se samostatným sociálním vybavením.  Dítě je 

s matkou na pokoji, kojí se. O všech postupech je rodička  předem informována.   

 

2. Užívání roušek 

Na základě  Mimořádného opatření MZ  /13894/2020-1/MIN/KAN/ se všem osobám 

zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků 

dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 

prostředky, které brání šíření kapének. Roušku požadujeme, zejména vždy při vstupu a 

přítomnosti zdravotnického personálu na porodní box, během pohybu mimo porodní box, 

tzn. za účelem sprchy, WC.  Doporučujeme si vzít do porodnice dostatečný počet 

ochranných roušek. 



3.   Přítomnost třetí osoby u porodu 

Od 16.4.2020 0:00hod je platné  Mimořádné opatření 16214/2020-1/MIN/KAN, které  
Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí 
osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto 
podmínky:  

 třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné 
domácnosti,  

 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním 
sociálním zařízením,  

 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,  

 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo 
boxu,  

 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky 
onemocnění COVID-19,  

 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest 
(používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).  

V ústecké Masarykově nemocnici, jsou k dispozici dva porodní pokoje, které výše 
uvedené podmínky splňují.  
 

Ruší se mimořádné opatření ze dne 27. března 2020, č. j. MZDR 13620/2020-

1/MIN/KAN. 
Kdy se v případě porodu umožňují výjimky pro ty případy, kdy je přítomnost osoby blízké nezbytná pro zvládnutí porodu rodičkou se 

zdravotním postižením nebo z důvodu jazykové bariéry, kdy rodička : 

• je cizinka a potřebuje tlumočení, 

• má závažné duševní onemocnění, 

• je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, 

• a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu 

 
4. Bonding 

 Bonding na porodním sále v případě porodu s přítomností třetí osoby je 

možný. Třetí osoba  provádí bonding v přítomnosti dětské sestry, pokud to dětské 

sestře provoz umožňuje.  Při déletrvajícím bondingu bez přítomnosti dětské sestry; 

je v průběhu bondingu dítě napojeno trvale na pulzní oxymetr (monitoruje akci 

srdeční a okysličení krve dítěte), matka musí mít vyzdvižené bočnice postele. 

Doprovázející osoba dohlíží na matku s dítětem; doprovázející osoba nese plnou 

odpovědnost za riziko pádu, bočnice postele nemůžou plně zabránit pádu dítěte, 

zvláště pokud dítě leží na hrudníku matky.  

 Bonding na porodním sále v případě porodu bez přítomnosti třetí osoby je 

možný pouze matkou a za přítomnosti dětské sestry. Bonduje matka a dětská 

sestra zajišťuje dohled nad prováděním správného a hlavně bezpečného 

bondingu, pokud to dětské sestře provoz umožňuje. 



 Bonding v případě porodu císařským řezem prozatím  není možný . Miminko je 

po porodu umístěné na observačním boxu novorozenecké kliniky. 

 

5. Ambulantní porod 

Jako alternativu lze v současné situaci uvést i možnost časného propuštění do domácí 

péče (formát ambulantního porodu, bez nutnosti podepisování negativního reverzu). 

Ambulantní porod umožňujeme za předpokladu, že  zdravotní stav rodičky a 

novorozeného dítěte je v pořádku. Propuštění je možné nejdříve po 2hodinách po porodu. 

6. Propuštění domů 

Pobyt v porodnici zkracujeme obecně na co možná nejkratší dobu. V den propuštění je 

matka s dítětem doprovázena zdravotnickým pracovníkem k hlavnímu vstupu do budovy 

nebo před nemocnici, kde je předá doprovodné osobě, která zajistí její odvoz domů.    

 
 
Uvedená opatření platí až do jejich odvolání, další mohou následovat s ohledem 
na vývoj epidemiologické situace. 
 

 


