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Datovou schránkou

31. července 2015

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svodném
přístupu k informacím, v platném znění.

Vážení,
obracím se na Vás v právním zastoupení paní Adély Hořejší (plná moc přiložena) s žádostí o
poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. V zastoupení mandantky bych Vás tímto rád požádal o vyhledání a zaslání
informací, týkajících se aspektů zdravotní péče o ženy na území ČR v období od roku 2012 do
současnosti, a to k následujícím otázkám či okruhům.
1. Jakým způsobem je sledována spokojenost rodiček s poskytovanou péčí v České republice
(dále jen „ČR“)? Pokud takové sledování existuje, jaké jsou výsledky obecně za celou ČR a v
jednotlivých zdravotnických zařízeních jmenovitě?
2. Jakým způsobem je sledována četnost výlučného krmení mateřským mlékem po dosáhnutí
věku 6 týdnů novorozence? Pokud k sledování dochází, jaké jsou výsledky za celou ČR a za
jednotlivé kraje?
3. Jaký je podíl nízkorizikových a rizikových rodiček v populaci, jaký je jejich podíl na jednotlivých
pracovištích a jaký je mechanismus jejich rozlišení?
4. Žádám o informace ohledně ročních četností následujících způsobů ukončení porodu, pro každý
způsob za celou ČR obecně a jmenovitě po jednotlivých pracovištích:
4.1. Podíl porodů císařským řezem ke všem porodům v ČR a dále podíl porodů císařským
řezem v jednotlivých zařízeních.
4.2. Podíl vaginálních porodů po předchozím císařském řezu ke všem porodům v ČR a dále
podíl vaginálních porodů v jednotlivých zařízeních.
4.3. Podíl porodů plánovaných vaginálně, které byly ukončeny císařským řezem v ČR a dále
v jednotlivých zařízeních.
5. Žádám o informace ohledně následujících intervencí do průběhu porodu, pro každý úkon
souhrnně za celou ČR a jmenovitě po jednotlivých pracovištích (celkově a odděleně pro
prvorodičky a vícerodičky):
5.1. Roční podíl porodů započatých jako indukované porody, souhrnně a zvlášť indukce
mechanické (umělé protržení plodových obalů, oddělení obalů plodového vejce) a
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farmakologické (podání prostaglandinů; lokálně, podání uterotonik), případně kombinace
obou postupů.
5.2. Roční podíl podání profylaktických ATB při porodu, celkově a odděleně z indikace GBS
pozitivního nálezu ve vaginálním stěru a z jiných důvodů.
5.3. Roční četnost augmentace porodních kontrakcí podáním uterotonik v průběhu I. a II. doby
porodní.
5.4. Roční četnost podání uterotonik ve III. době porodní.
5.5. Roční četnost provedení porodnické operace “Kristellova exprese”, resp. “přidržení
děložního fundu”.
5.6. Roční četnost provedení nástřihu hráze ke všem vaginálním porodům v dané kategorii.
Podíl nástřihů hráze vedoucích k ruptuře hráze III. a IV. typu. Podíl ruptur zvlášť I. a II.
typu a zvlášť III. a IV. typu při absenci provedení nástřihu hráze.
5.7. Současně žádám o sdělení, které z těchto intervencí (5.1. – 5.2.) se v rámci práce
Ministerstva zdravotnictví a jím zřizovaných organizací sledují, které ne a proč.
6. Žádám o informaci celkově za ČR a jmenovitě za jednotlivá zdravotnická zařízení o:
6.1. Četnosti podpory nepřerušeného kontaktu kůže na kůži matky a dítěte bezprostředně po
porodu a v následujících dvou hodinách po porodu. Tím je myšleno i provádění základního
zjišťování zdravotního stavu dítěte (skóre dle Apgarové, bazální reflexy atd.) přímo na těle
matky, bez jeho oddělování na pevnou podložku, bez zavinování, bez vážení a měření.
6.2. Četnosti oddělení matky a dítěte v období 2-6 hodin po vaginálním porodu a porodu
císařským řezem.
6.3. Roční medián doby, po kterou je oddělováno dítě od matky po vaginálním porodu a porodu
císařským řezem.
6.4. Roční podíl žen po císařském řezu, které jsou umístěny na lůžku intenzivní péče, ze všech
žen po porodu císařským řezem v daném zařízení.
7. Žádám o sdělení mediánu věku dítěte ve dnech při propuštění ze zdravotnického zařízení do
domácí péče a podíl případů propuštění do domácí péče, kdy je věk dítěte 0, 1 a 2 dny, po
dnech, celkově a odděleně za jednotlivá zdravotnická zařízení, za sledované roky.
8. Žádám o sdělení ročního počtu a podílu plánovaných porodů mimo zdravotnické zařízení ke
všem porodům v ČR. Jaký je počet a podíl neplánovaných porodů mimo zdravotnické zařízení a
způsob, jakým je zjišťováno, zda jde o plánovaný nebo neplánovaný porod mimo zdravotnické
zařízení. Dále jakým způsobem probíhá evidence porodů mimo zdravotnické zařízení
(spolupráce s matričními úřady, hlášení asistujícím zdravotníkem)?
9. Žádám o informaci, jaký je roční podíl transferů od plánovaných domácích porodů do
zdravotnického zařízení? Jaký je podíl transferů vozem zdravotní záchranné služby a transferů
soukromým vozem ze všech transferů od plánovaného porodu mimo zdravotnické zařízení?
Žádám o výčet důvodů transferu a rozlišení mezi akutním a neakutním transferem. Žádám o
informaci, jaký je medián nákladů na tyto transfery vozem zdravotní záchranné služby.
10. Žádám o informaci, jaký je roční podíl transferů z domova do zdravotnického zařízení vozem
zdravotní záchranné služby, při plánovaném porodu ve zdravotnickém zařízení, ze všech
rodiček ve zdravotnickém zařízení, celkově za ČR a jmenovitě za jednotlivé kraje. Žádám o
informaci, jaký je medián nákladů na tyto transfery.
11. Žádám o informaci, jaký je roční podíl porodů v péči vlastní porodní asistentky rodičky ve
zdravotnických zařízeních, celkově za ČR a jmenovitě za jednotlivá zařízení.
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12. Žádám informaci, jakým způsobem je zajištěna péče o ženu v šestinedělí po opuštění
zdravotnického zařízení a jakým způsobem jsou rodičky ve zdravotnických zařízeních
informovány o možnosti péče porodní asistentky o ženu v šestinedělí, obdobně tomu, jak jsou
informovány o následné péči praktickým lékařem pro děti a dorost ohledně péče o
novorozence. Dále jakým způsobem informuje Ministerstvo zdravotnictví veřejnost o možnosti
a výhodách této péče o ženu.
Prosíme o zaslání výše uvedeného v prosté kopii na email richard.horejsi@wilsonscee.com a
písemné odpovědi na adresu naší kanceláře uvedené v záhlaví. V případě dotazů mě, prosím,
neváhejte kontaktovat na e-mail výše nebo na telefonu +420 277 779 211.
Děkuji a zůstávám s pozdravem,

Richard Hořejší
Advokát
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