
Dětské kardiocentrum 
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 

V Úvalu 84, 150 06 PRAHA 5 

přednosta: prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. 
 

 

Čj. 2129/51/21 V Praze dne 22.4. 2022  
  
Vážení rodiče, milí pacienti, 
v zájmu zajištění co nejlepší péče a bezpečnosti hospitalizovaných dětí bychom Vás rádi předem informovali 
o nastavených opatřeních v souvislosti s pandemií Covid-19 a požádali Vás o spolupráci. Věříme, že 
v epidemiologických podmínkách, ve kterých péči poskytujeme, spolu s Vámi vše společně zvládneme.   
  
V den příjmu  

• K hospitalizaci se prosím dostavte na lůžkové oddělení (6C), ne později, než je uvedeno v přiložené 
pozvánce, a hlaste se ve všední dny v přijímací kanceláři (zvonek PŘÍJEM) a o víkendu u sester lůžkového 
odd. (zvonek SESTERNA). 

• V případě, že se v rodině před plánovaným příjmem vyskytne jakékoliv akutní infek ční onemocnění 
nebo je kdokoliv z rodiny pozitivn ě testován na Covid-19, neprodleně informujte telefonicky  
příjmovou kancelář 224 432 969 nebo mimo pracovní dobu lůžkové oddělení 224 432 931. 

• Nezapomeňte prosím na adekvátní ochranu dýchacích cest – děti od dvou let do patnácti let věku mají 
zakrytá ústa i nos jednorázovou chirurgickou rouškou. Doprovod dítěte musí mít nepřetržitě nasazen 
respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (zakrytý nos i ústa) a nesmí mít jakékoliv příznaky onemocnění.  

• Dítě mohou doprovázet k přijetí maximálně dvě osoby.  
• Vyšetření PCR Covid-19 se u přijímaných pacientů a doprovázejících osob rutinně neprovádí. 

V odůvodněných případech může být toto vyšetření indikováno přijímajícím lékařem. 
 
Pobyt na lůžkovém oddělení (6C) 

• Dítě může mimo návštěvní hodiny (14:00 – 19:00 hod) doprovázet pouze jeden rodič (bez příznaků 
onemocnění, mytí a dezinfekce rukou, nepřetržité nasazení respirátoru FFP2 bez výdechového 
ventilu zakrývajícího ústa i nos). 

• Pokud to kapacita oddělení dovoluje, může doprovázející rodič spát v pokoji vedle dítěte, v opačném 
případě odchází po usnutí dítěte na nemocniční ubytovnu. 

• Doprovázející rodič si denně mění respirátor FFP2 za čistý, v případě problémů s respirátorem požádá 
ošetřující sestru o pomoc. 

• V den operace dítěte se doprovázející rodič ubytuje (pokud tam již není ubytován) na nemocniční ubytovně 
(120,- Kč/den) a v následujících dnech navštěvuje, po domluvě s ošetřujícím personálem, dítě na JIRP.   

• U rodiče dítěte, které podstupuje katetrizační nebo jiný zákrok či vyšetření nevyžadující pobyt dítěte na 
JIRP, se podmínky ubytování nemění po celou dobu hospitalizace.  

 
Pobyt na jednotce intenzivní a resuscitační péče (6A)  

• U dětí hospitalizovaných s doprovodem návštěvy jiných osob nedoporučujeme.  
• Rodiče se mohou po domluvě s ošetřujícím personálem u dítěte střídat. 
• Prosíme rodiče, aby dbali pokynů ošetřujícího personálu, které jsou vedeny rovněž aktuálním provozem 

oddělení.   
 
Ubytování rodičů na nemocniční ubytovně 

• Na ubytovnu odchází rodič večer, po uspání dítěte, zpět na oddělení se vrací ráno, v době buzení dětí.  
O typu ubytování rodiče rozhodne na místě zdravotnický personál dle provozních možností oddělení.  

• Na nemocniční ubytovně může být ubytován pouze jeden rodič.   
• Další možnost ubytování je v hotelu v areálu nemocnice. Toto ubytování si rodiče zařizují sami.   
http://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/ubytovani-ve-fn-motol/motol-accommodation/  

  
Podrobné informace týkající se hospitalizace v Dětském kardiocentru najdete na adrese:  
https://www.fnmotol.cz/detske-kardiocentrum/pro-pacienty/hospitalizace/ 
Případné další dotazy Vám zodpovíme v pracovní dny:  
kontaktní sestra: 702 024 192 (9:00 – 11:00) 
příjmová kancelář: 224 432 969 (13:00 – 15:00)   
  
Mgr. Alice Řezníčková  
Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.  Doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D.  


