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Informace k ambulantnímu porodu 

Předčasné propuštění fyziologického novorozence do jeho vlastního 
sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození 

Vážení rodiče, 
 
dovolte nám seznámit Vás s podmínkami, které musí být splněny, abychom Vám 
mohli vyjít vstříc a propustit Vaše miminko před uplynutím 72 hodin po jeho 
narození. 
 
Česká neonatologická společnost nedoporučuje propuštění novorozence dříve než 72 
hodin po porodu. Důvodů pro toto stanovisko je několik. V tomto období může dojít 
k odhalení celé řady dosud skrytých patologických procesů, které při 
předčasném propuštění nelze rozpoznat. Vaše dítě tak může být ohroženo 
na zdraví či životě.  
Jedná se zejména o vývojové vady srdce, zažívacího systému, nervového systému, 
ledvin, vrozené či získané infekce. Časté jsou poruchy dýchání, zvýšené riziko 
vdechnutí např. mléka bez možnosti v domácím prostředí rychle a adekvátně 
reagovat.  
Může dojít ke krvácení z pupku a zažívacího traktu v rámci hemorrhagické choroby 
novorozence, k rychlému rozvoji novorozenecké žloutenky s rizikem poškození 
mozku. Při nesprávné technice kojení/krmení dítěte pak k dehydrataci (nedostatečný 
příjem tekutin), hypoglykemii (nízká hladina cukru) a selhání jednotlivých orgánů.  
 
Pokud po přečtení výše uvedených informací jste nadále rozhodnuti pro ambulantní 
porod, dovolte nám seznámit Vás s podmínkami, které jsou pro předčasné propuštění 
Vašeho miminka nezbytné: 
 
 
1. Porod probíhá zcela fyziologicky, bez přítomnosti jakýchkoliv rizikových 
faktorů (např. porod císařským řezem, instrumentární porod, předčasný odtok 
plodové vody - déle než 12 hodin, překotný porod apod.) 
 
2. Jedná se o fyziologického novorozence – tedy miminko se rodí v termínu, váží 
nad 2500g apod. 
 
3.  Mikrobiologické vyšetření  pochvy u matky, prováděné ve 35.–37. gestačním 
týdnu, nesmí obsahovat mikroby, které zvyšují riziko novorozeneckých infekcí (jedná 
se především o Streptococca agalactiae) - tzv. GBS status matky 
 
4. Po narození probíhá adaptace novorozence na zevní prostředí bez potíží. 
Nesmí být přítomen žádný patologický nález, který vede k intenzivnímu 
sledování zdravotního stavu dítěte, a to ani po přechodnou dobu. 
 
5. Při propuštění je stav novorozence zcela fyziologický. 
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Rodiče předají lékaři písemné prohlášení praktického pediatra o převzetí 
dítěte do péče (tiskopis Převzetí novorozence po ambulantním porodu do péče 
praktického pediatra). Uvedený pediatr musí zajistit veškerá potřebná screeningová 
vyšetření: 

 Klinické vyšetření pediatrem do 24 hodin po narození (časový 
interval je závazný i pro víkendy a svátky) 

 Celoplošný novorozenecký laboratorní screening = odběr z patičky k 
vyšetření dědičných metabolických poruch a to v rozmezí 48–72 hodin po 
narození. Jedná se o výkon č. 02210 (dle vyhlášky 134/1998), který zahrnuje 
náklady na odběrové screeningové kartičky  

 Ultrazvuk ledvin – lze provést na pracovišti Dětského lékařství MNO, 
telefonický kontakt pro objednání 59 619 2626 (pracovní dny) 

 Vyšetření kyčelních kloubů – provádí ortoped do 7 dnů po narození 

 Vyšetření sluchu – do 1. měsíce po narození (provádí ORL – lékař, nebo 
foniatr). 

 Oční vyšetření: katarakta – do 4 týdnů (provádí oční specialista) 
 
 
Hospitalizace je ukončena sepsáním a podepsáním tiskopisu ODMÍTNUTÍ 
HOSPITALIZACE NOVOROZENCE A POSKYTNUTÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 
(NEGATIVNÍ REVERS) 
 
Pokud výše uvedené podmínky nejsou komplexně splněny, nelze dítě do domácí péče 
propustit. Lékař, který propuštění nedoporučí, Vás bude informovat a uvede 
konkrétní důvody o nemožnosti časného propuštění Vašeho dítěte. 
Pokud i přes tyto informace budete trvat na propuštění dítěte, pak v případě ohrožení 
jeho zdraví má lékař právo zkontaktovat Úřad na ochranu práv dítěte a následně 
soudce, který zajistí ponechání dítěte v nemocnici i přes Váš zákaz (§38 a §40 zákona 
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). 
 
Doufáme, že k této situaci nedojde, protože naším společným zájmem je zdraví 
Vašeho miminka.  
 
Věříme, že uvedené podmínky budou Vámi respektovány stejně tak, jakož i my 
respektujeme Vaše rozhodnutí ohledně ambulantního porodu. 
 
 
 
 
 


