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Identifikační údaje pacienta/tky 

Jméno a příjmení   

Rodné číslo   

Trvalé bydliště   

Zdravotní pojišťovna   

Oddělení   

   

Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka 

Jméno a příjmení   

Rodné číslo   

Trvalé bydliště   

Vztah k pacientovi   

 
 
 
Vážená paní, Vážený pane,  

Nový koronavirus (SARS-CoV-2) je virem, o němž dosud nemáme dostatečné množství informací a 

podrobné znalosti o něm teprve získáváme. V současnosti není dostupná žádná léčba, která by 

umožnila odstranění viru z těla. Dostupná léčba se zaměřuje pouze na zmírnění a řešení obtíží 

spojených s nemocí. Je sice vyvíjena vakcína, ta však v dohledné době nebude k dispozici. 

Pacient s infekcí covid-19 je infekční po celou dobu nemoci, případně i určitou dobu po uzdravení 

(vzácně i několik týdnů). Může být infekční i před rozvojem klinických příznaků. V populaci se vyskytují 

i osoby, které přenášejí virus, aniž by se u nich projevily jakékoliv příznaky onemocnění. Procentuální 

zastoupení těchto osob ve zdravé populaci však není známo. 

 

    

Přenos infekce z matky na dítě 

Přenos infekce z těhotné ženy na plod v průběhu těhotenství nebyl prokázán. Po narození se však dítě 

může nakazit stejně jako dospělí, tedy vdechnutím infekčních kapének (při kašli či kýchání infekčních 

osob) nebo dotykem kontaminovaných předmětů při následném dotyku očí, nosu či úst. Je důležité 

mít na zřeteli, že virus vydrží ve vzduchu až několik hodin a na površích až několik dní. 

Virus nebyl prokázán v mateřském mléce, moči a plodové vodě, naopak prokázán byl ve stolici covid-

19 pozitivních žen. 

Popsané nákazy u novorozenců a malých kojenců byly dosud vždy způsobené přenosem infekce od 

matky. Novorozenci jsou obecně považováni za rizikovou skupinu pro infekci novým koronavirem 

vzhledem k nezralosti jejich imunitního systému. 

Vzhledem k tomu, že je dítě po porodu pokryto tělními tekutinami matky, které mohou virus 

obsahovat, doporučuje se co nejdříve dítě po porodu umýt vodou a mýdlem. Mýdlo totiž narušuje 

lipidový obal viru a způsobuje jeho destrukci. 

 

 

Péče Covid-19 pozitivní matky o novorozence (označte křížkem výběr) 

V současné době existují několik přístupů ohledně péče Covid-19 pozitivní matky o svého 

novorozence: 
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   Ambulantní porod 

Ideálním řešením je ambulantní porod a odchod domů 6 hod po porodu, pokud je doma 

zajištěna péče jinou osobou. 

 

    Separace matky a dítěte po porodu  

V takovém případě o dítě pečuje jiná zdravá osoba na jiném pokoji. Separaci dítěte a 

ošetřování zdravotnickým personálem v separaci není na našem pracovišti možné. V takovém 

případě by muselo být dítě z našeho pracoviště přeloženo do ÚPMD Podolí na izolační box k 

tomu určený. Separace dítěte je vždy nutná v případě závažných klinických příznaků u matky. 

Pokud dítě po porodu vyžaduje intenzivní péči je bezprostředně odvezeno na izolační box JIP 

ÚPMD Podolí. 

 

   Hospitalizace s doprovázející negativní osobou (otcem)  

Hospitalizace s doprovázející negativní osobou (otcem) na stejném pokoji, která pečuje o dítě 

a matka dostává dítě jen ke kojení, z důvodu minimálního kontaktu. Dítě je v postýlce 

minimálně 2 m od postele matky. Matka má po celou dobu respirátor. 

 

   Společný pobyt matky a dítěte v systému rooming in 

Společný pobyt matky a dítěte v systému rooming in, a to za předpokladu, že matka je 

bezpříznaková nebo má jen velmi mírné obtíže, které jí umožňují se o dítě starat.  Dítě je 

umístěno s ní na pokoji za dodržení určitých podmínek, např. postýlka dítěte je umístěna 

alespoň 2 m od matky.  Matka má po celou dobu respirátor. Minimalizuje kontakt s dítětem 

pouze na kojení a přebalování. Matka dítěte musí důsledně dodržovat hygienu rukou 

(používat alkoholovou dezinfekci) a nosit roušku. Nezbytné je také časté dezinfekční mytí 

kontaminovaných předmětů a ploch. 

 

Je velmi těžké zvážit výhody a nevýhody separace matky a dítěte a riziko infekce novorozence. Toto 

rozhodnutí proto ponecháváme na rodičích s tím, že písemně sdělí přístup, jaký si zvolili. 

 

Kojení Covid-19 pozitivní matky 

Výhody dlouhodobého kojení pro dítě jsou dobře známé a přenos infekce mateřským mlékem nebyl 

prokázán. Rizika kojení u Covid-19 pozitivních matek spočívají spíše než v samotném kojení 

v bezprostředním kontaktu matky s dítětem. Pokud si matka přeje kojit, je nutné dodržovat striktní 

hygienická pravidla. 

 

Epidemiologická opatření 

 

• Koupání dítěte vodou a mýdlem co nejdříve po porodu, které zajišťuje personál. 

• Požadavek písemného sdělení zákonného zástupce dítěte, zda matka bude o dítě pečovat 

nebo zda bude v péči jiné osoby. 

• Zákaz návštěv na pokoji Covid-19 pozitivní matky. 
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• Dodržování pravidel poskytovaní zdravotní péče v izolačním režimu. 

• Provádění odběrů na průkaz SARS-CoV-2 (původce nemoci Covid-19) u novorozence 

zpravidla před propuštěním nebo cca 24 hodin po porodu, další odběry dle výsledků. 

• Indikace odběrů na průkaz SARS-CoV-2 (původce nemoci Covid-19) ošetřujícím lékař, u 

každého případu individuálně. 

 
 
 
 

Vysvětlující pohovor provedl dne: 
 
 
 
 

(razítko a podpis lékaře) 
 

 
1) Prohlašuji, že jsem byl/a řádně a srozumitelně lékařem informován/a (poučen/a) o důvodu, 

předpokládaném výsledku, způsobu provedení, následcích i možných komplikacích. 
2) Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní následky,  
3) Obdržel/a jsem poučení, které jsem si přečetl/a. Měl/a jsem možnost klást lékaři doplňující 

dotazy, a pokud tomu tak bylo, na veškeré mé dotazy jsem obdržel/a vysvětlení, kterému jsem 
porozuměl/a.  

4) Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících 
neodkladné provedení dalších výkonů k záchraně života a zdraví, budou tyto výkony provedeny.  

5) Byl/a jsem seznámena s právem pacienta odmítnout navrhovaný postup anebo kdykoli odvolat 
svůj souhlas s výkonem.  
 
Přečetl/a jsem si celý obsah tohoto informovaného souhlasu.  
 

Informovaný souhlas svobodně a bez jakéhokoliv nátlaku vlastnoručně podepisuji.  
 
 
 
Datum: …………………………….  ………………………………………….. 

 Podpis pacientky 
 zákonného zástupce, opatrovníka 
 

 
 


