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POSTUP POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
PŘI PROPOUŠTĚNÍ NOVOROZENCŮ DO VLASTNÍHO 

SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Ve snaze sjednotit postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců z lůžkové 
péče do jejich vlastního sociálního prostředí vydává Ministerstvo zdravotnictví tento doporučující 
metodický návod: 
 
Čl. 1 
Propouštění novorozenců z lůžkové péče do jejich vlastního sociálního prostředí 
1.1. Propuštění fyziologického novorozence do jeho vlastního sociálního prostředí se doporučuje v 
souladu s názorem českých odborných lékařských společností po uplynutí nejméně 72 hodin od jeho 
narození, jestliže 
a) průběh postnatální adaptace hlavních fyziologických funkcí a jejich stabilita odpovídá věku; 
b) byl aplikován vitamín K; 
c) příjem výživy novorozence je zajištěn a křivka hmotnosti již neklesá; 
d) byla provedena screeningová vyšetření novorozence1),2),3),4); 
e) zbytek pupečníku zasychá, nebo byl odstraněn seříznutím a po seříznutí uplynulo alespoň 24 hodin; 
f) zdravotní stav novorozence dovoluje jeho propuštění do vlastního sociálního prostředí. 
1.2. Za fyziologického novorozence je považován donošený novorozenec (trvání těhotenství 37+0 až 
41+6 týdnů a dnů), s hmotností nad 2 500 g a který je bez zjevných známek patologie. 
1.3. Informace o splnění výše uvedených podmínek jsou uvedeny v propouštěcí zprávě novorozence, 
popř. zprávě o novorozenci. 
 
Čl. 2 
Propuštění fyziologického novorozence do jeho vlastního sociálního prostředí 
před uplynutím 72 hodin od jeho narození 
Fyziologický novorozenec se propustí do vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od 
jeho narození, pokud to jeho zákonný zástupce požaduje a jestliže: 
a) předložil písemné odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb novorozenci, popřípadě 
písemné prohlášení o nesouhlasu s poskytováním zdravotních služeb nebo byl o tomto odvolání nebo 
nesouhlasu učiněn záznam do zdravotnické dokumentace vedené o novorozenci5) (vzor písemného 
prohlášení je uveden v příloze č. 2); 
b) byl prokazatelně náležitě informován o možných důsledcích vyplývajících z propuštění novorozence 
před uplynutím 
72 hodin od jeho narození (vzor informace je uveden v příloze č. 1); 
c) byl náležitě informován o skutečnosti, že v zájmu zajištění dalšího zdravého vývoje novorozence 
české odborné 
lékařské společnosti doporučují: 
1. do 24 hodin po propuštění zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních 
služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost; 
2. provedení odběru krve na screening dědičných metabolických poruch 48 – 72 hodin 
po narození u poskytovatelezdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické 
lékařství pro děti a dorost1); 
3. další dosud neprovedená screeningová vyšetření novorozence u poskytovatele zdravotních 
služeb2),3),4). 
 
1) Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče, Věstník MZ ČR 
částka 6/2009 
2) Metodické opatření k celoplošnému screeningu vrozené katarakty v ČR, Věstník MZ ČR částka 9/2005 
3) Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců, Věstník MZ ČR částka 7/2012 
4) Metodický návod MZ ČR o vyšetřování dětských kyčlí, Věstník MZ ČR částka 8/1996 
5) §34 odst.3, 4, a 5 zákona č.372/2011 Sb. 
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Čl. 3 
Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu zákonného zástupce dítěte 
Jde-li o hospitalizaci novorozence bez souhlasu zákonného zástupce za účelem poskytnutí zdravotních 
služeb nezbytných k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, postupuje poskytovatel 
zdravotních služeb podle ustanovení § 38 a § 40 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
 
Čl. 4 
Má-li poskytovatel zdravotních služeb při propouštění novorozence podezření, že nastala skutečnost 
podléhající oznamovací povinnosti podle zákona o sociálně a právní ochraně dětí6), oznámí takovouto 
skutečnost v souladu s uvedeným zákonem příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností. Jako 
ohrožení dítěte zakládající oznamovací povinnost není možno chápat samotnou skutečnost, že je 
novorozenec propouštěn před uplynutím 72 hodin od jeho narození nebo, že zákonný zástupce nesdělí 
poskytovateli zdravotních služeb způsob zajištění návazné péče o novorozence. 
 
Čl. 5 
Závěrečné ustanovení 
5.1. Tento metodický návod nahrazuje Metodické opatření k Postupu zdravotnického zařízení při 
propouštění novorozenců do domácí péče, které bylo uveřejněno ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví č. 7/2005. 
 
MUDr. Martin Holcát, MBA 
ministr zdravotnictví 

 


