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REVERS  PROPUŠTĚNÍ NOVOROZENCE DO DOMÁCÍ PÉ ČE 

 
Lékař, který poskytl vysvětlení : 

Novorozenec………………………… narozen dne………………………v ………hod v  Masarykova nemocnice 
Rakovník  s.r.o 

Matka……………………….………………RČ:……………………………………..bytem……………………………………………….. 

Otec…………………………………………RČ:……………………………………..bytem………………………………………………… 

I. 

Matka ………………………………….,přijata do porodnice v …………….týdnu těhotenství dne 
………….v……hod. Těhotenství bez komplikací, vyšetření na přítomnost streptokoka skupiny B 
v pochvě negativní / pozitivní 

II. 

…….porod spontánní, záhlavím, v ……..týdnu těhotenství. Porozen donošený eutrofický 
novorozenec s dobrou poporodní adaptací. Porodní váha…………. Po dobu hospitalizace je dítě 
kardiopulmonálně / oběhovoventilačně, stabilní, dobře hydratované, dobře saje u prsu. Prevence 
krvácivé nemoci vitaminem K provedena. 

III. 

My, níže podepsaní (jméno, příjmení matky, otce), tímto prohlašujeme, že jsme dne …………..v 
……….hod byli řádně poučeni shora uvedeným lékařem o zdravotním stavu našeho novorozeného 
dítěte. Byli jsme řádně poučeni o tom, že propuštění do domácí péče je nevhodné z důvodů 
uvedených níže a je doporučeno dítě dále hospitalizovat, nejedná se však o neodkladnou péči, bez 
které by byl ohrožen život nebo zdraví dítěte. 

Vzhledem ke stavu dítěte při hospitalizaci, blíže popsané v čl.II., nám bylo doporučeno pokračovat 
v pozorování dítěte ve zdravotnickém zařízení, a to zejména proto 
že……………………………………………………………………………………………………… 

1. Byli jsme seznámeni s obsahem metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR ,, O 
postupu zdravotnického zařízení při propuštění novorozence do domácí péče“ ( účinného od 
1.6.2005). Zejména jsme v této souvislosti byli lékařem informováni o skutečnosti, že je 
doporučeno dítě observovat (sledovat) během prvních 72hodin po narození v porodnici. Byli jsme 
informováni o důvodech tohoto opatření. Důvodem je zejména riziko poruchy poporodní adaptace 
při časném propuštění, které může vést ke kardiopulmonálnímu selhání ( oběhověventilační selhání, 
tj. selhání činnosti srdce a dýchání) s následným úmrtím, riziko rozvoje infekčních komplikací, 
riziko manifestace (projevu) vrozené vývojové vady srdeční nebo jiné vrozené vady, které mohou 
dítě ohrozit na životě. Rovněž může dojít k rozvoji hyperbilirubinémie ) novorozenecké žloutenky), 
která při pozdní diagnóze a léčbě může vést k postižení dítěte nebo jeho úmrtí. Dalším důvodem je i 
skutečnost, že v prvních dnech života není plně rozvinuto kojení a dítěti může hrozit dehydratace 
s možným úmrtím. 
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2. Dále jsme byli informováni, že po uplynutí 48 hodin (a to v rozmezí mezi 48-72 hodinami 
života dítěte) po narození je nutné provést screeningová vyšetření ( odběrem krve z paty dítěte) na 
výskyt závažných vrozených nemocí u našeho dítěte, která však při časném propuštění nelze ze 
strany porodnice zajistit. Screeningovým vyšetřením se zjišťují: hypothyreoza (nedostatečná funkce 
štítné žlázy) fenylketonurie (metabolické onemocnění vedoucí k opoždění vývoje dítěte), 
kongenitální adrenální dysplazie (onemocnění nadledvin, které může vést k metabolickému rozvratu 
organismu s následným možným úmrtím), některé další metabolické nemoci a cystická fibroza 
(závažné onemocnění plic a slinivky břišní). Byli jsme poučeni, že máme za účelem provedení 
těchto screeningových vyšetření vyhledat příslušného (registrujícího) lékaře pro děti a dorost. 
Přičemž jsme byli upozorněni, že neprovedení předmětných screeningových vyšetření 
v předepsaném časovém intervalu po narození dítěte rovněž může dítě ohrozit na životě a zdraví., 
neboť nedojde-li ke včasnému zachycení některé v vyšetřovaných ( zjišťovaných) nemocí a zahájení 
včasné léčebné péče, mohou tyto zanechat trvalé následky či dokonce vést k úmrtí dítěte. 

3. Dále nás lékař poučil, že v případě výskytu jakýchkoli výše uvedených či jiných komplikací 
zdravotního stavu dítěte máme neprodleně vyhledat odpovídající odbornou zdravotní péči. V této 
souvislosti prohlašujeme, že máme pro své dítě zajištěnou zdravotní péči u praktického lékaře pro 
děti a dorost: 
MUDr………………………….….adresa……………………..…………………………….. 

4. Při propuštění dne…………………v …………hod. je dítě: dobře prokrvené, bez zjevné 
vrozené vývojové vady, kardiopulmonálně ( oběhově-ventilačně) kompenzované, orientační 
neurologický nález v normě. Váha……………………..okolí pupečního pahýlu……………. 

Prohlašujeme, že jsme opakovaně obdrželi informaci o zdravotním stavu dítěte a o tom, že 
neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit jeho život ( viz 
výše). Při podání informace jsme měli možnost klást lékaři doplňující  dotazy a výše uvedená 
vysvětlení a poučení jsme plně pochopili a bereme je na vědomí. Přesto nadále odmítáme 
hospitalizaci svého novorozeného dítěte ve zdravotnickém zařízení, a trváme na propuštění do 
domácí péče. 

Toto prohlášení( revers) vyjadřuje naši pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojujeme své 
vlastnoruční podpisy. 

V Rakovníku dne ………………………………. 

Matka:…………………………………………………….. 

Otec:………………………………………………………… 

Lékař……………………………………………………….. 

Lékař(svědek)………………………………………………… 

 

 


