
 

 

 
Pravidla pro veřejnou prezentaci a komunikaci studentek a studentů absolvujících 
praxi na GPK FN Brno 
 
Vedení GPK FN Brno si je vědomo přínosu otevřené a upřímné komunikace pro její rodičky a pacientky, 
stejně jako pro dobré jméno kliniky a FN Brno. Z tohoto důvodu podporuje studující v aktivním zapojení 
se do komunikačních aktivit.  
 
Zároveň studující tímto informujeme o odpovědnosti, kterou na sebe svou činností berou. Je třeba mít 
stále na paměti, že se pohybujeme ve zdravotnickém prostředí, které je ze své podstaty velmi citlivé 
ke zveřejňování informací, fotografií i léčebných postupů. Podporou studujících předjímáme, že budou 
svou komunikační činnost realizovat v rámci společně stanovených pravidel (níže), s velkou 
obezřetností a s ohledem na soukromí, důstojnost a osobní integritu příjemkyň péče i zaměstnanců. 
Stejně jako budou jednat v souladu s oprávněnými zájmy o zachování dobrého jména kliniky a FN Brno.  
 
Pro komunikaci jsou stanovena následující pravidla. Žádáme studující, aby se jimi řídili. 
 

- V případě veřejné prezentace informací, fotografií a léčebných postupů týkajících se GPK FN 
Brno na internetu je nutné před zahájením této činnosti informovat zástupce kliniky. Těmi jsou 
staniční porodní asistentky porodních sálů a centra porodní asistence (CPA) a pracovník pro 
vztahy s veřejností.  

- Není přípustné zveřejňovat osobní informace těhotných žen, rodiček, novorozenců, pacientek, 
zaměstnanců, stejně jako konkrétní zdravotnické postupy bez doložitelného souhlasu 
zainteresované osoby. 

- V případě, že studující shledá domnělé nedostatky v poskytované péči, postupech či 
komunikaci ze strany GPK FN Brno nebo bude mít jakékoliv výhrady, řeší toto v první řadě 
prostřednictvím staniční porodní asistentky PS a CPA nebo se obrátí na statut Ombudsmana 
GPK. gpk-ombudsman@fnbrno.cz 

- Z prezentace včetně odpovědí a komentářů musí být zřetelné, že se jedná o vyjádření 
studujícího na praxi, a ne o vyjádření kliniky.  

- V případě, že kterýkoliv zaměstnanec či příjemce péče shledá činnost studujícího v této oblasti 
nebo zveřejněnou informaci jako znepokojující, schopnou poškodit dobré jméno kliniky či 
důstojnost a integritu některého z účastníků, informuje o tom neprodleně staniční porodní 
asistentku a pracovníka pro vztah s veřejností. 

- Při závažném, soustavném porušování uvedených pravidel či principů, na kterých jsou 
postavena, si klinika vyhrazuje právo podniknout kroky k ukončení komunikační činnosti 
studujícího.  

 
Pravidla o doprovázení k porodům 
 

- Nutné je předem informovat staniční porodní asistentku porodního sálu a CPA. 
- Při příjezdu s rodičkou do porodnice aktuálně informovat zasláním SMS zprávy staniční porodní 

asistentku příslušného porodního sálu a CPA. 
- Při příjezdu informovat vedoucí směny na PS a domluvit se s konkrétní porodní asistentkou, 

která bude mít danou rodičku v péči. 
- Během doprovodu rodičky se řídit stejnými pravidly jako na odborné praxi a respektovat 

pokyny porodní asistentky. 
 
 
 


