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Přítomnost příbuzných na sále 

 

„Přítomnost zákonných zástupců nezletilých či nesvéprávných pacientů na operačních sálech či 

v dalších specifických prostorách vyžadujících zvláštní režim by měla být upravena vnitřním řádem 

poskytovatele zdravotních služeb. Vnitřní řád by měl jednoznačně stanovit, zda poskytovatel ZS 

umožní přítomnost zákonného zástupce v neomezeném rozsahu, či zda poskytovatel zdravotních  

služeb vymezí specifické prostory, případně druhy zdravotní péče, při nichž nelze přítomnost zákon-

ného zástupce umožnit. 

 

VR ČLK doporučuje, aby právo na neomezenou přítomnost zákonného zástupce nezletilého či     

nesvéprávného pacienta bylo omezeno v případech poskytování zdravotní péče na operačních sálech, 

případně v prostorách se zvláštním režimem, tzv. řízených zónách. VR ČLK trvá z odborného      

hlediska na striktním dodržování hygienicko-epidemiologického režimu na operačních sálech či 

v dalších specifických prostorách podléhajících tomuto zvláštnímu režimu. Důraz kladený na striktní 

dodržování stanovených pravidel je především v zájmu pacientů, jakož i poskytovatele zdravotních 

služeb, přičemž tento postup vede, případně významně snižuje riziko nežádoucích perioperačních 

stavů a komplikací.  

Přítomnost laického prvku může být nežádoucím činitelem, který může negativně ovlivnit průběh a 

kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. VR ČLK setrvává na stanovisku, že na operačním sále 

mohou být přítomni toliko zdravotničtí pracovníci, jež v konkrétní situaci poskytují zdravotní péči, 

případně osoby v přípravě na zdravotnické povolání, kteří již disponují potřebnými odbornými     

znalostmi pro výkon budoucího lékařského či zdravotnického povolání. 

 

VR ČLK rovněž konstatuje, že operační sály a prostory se zvláštním režimem jsou po                    

stavebně-technické a provozní stránce určeny toliko pro omezený počet zdravotních pracovníků, kteří 

musí mít při poskytování zdravotních služeb zajištěn požadovaný prostor pro řádné a nerušené po-

skytování zdravotních služeb. 
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VR ČLK rovněž konstatuje, že je nezbytné zdravotnickým pracovníkům zajistit maximální psychický 

komfort pro plné soustředění zejména na nezletilé pacienty a rozsah poskytovaných zdravotních    

služeb.  

 

Cílem je poskytnutí kvalitní a bezpečné zdravotní péče, tomu musí odpovídat i zázemí, profesionální 

obsazení operačních sálů a eliminace činitelů, které by mohly narušit koncentraci či pozornost    

zdravotnických pracovníků. 

 

VR ČLK současně doporučuje, aby v případě nezletilých či nesvéprávných pacientů bylo při        

poskytování zdravotních služeb na operačních sálech postupováno s náležitým citlivým přístupem, 

který musí vést v prvé řadě ke klidu samotného pacienta, ale měl by přispět i k vyrovnanému vztahu 

se zákonným zástupcem. Ideálním postupem se jeví zavedení včasné útlumové medikace za         

přítomnosti zákonného zástupce, která povede k postupnému navození spánku pacienta a posléze 

k předání pacienta zdravotnickému personálu“. 

 

 

Schváleno Vědeckou radou ČLK dne 23. 1. 2020 
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