SouhSas - iiesouhias s poskytnutim zdravotnfch sluzeb Udaje riezletileho pacienta
Jmeno a pf ijmeni:
Adresa trvaleho pobytu:
Udaje poskytovatele zdravotnich sluzeb
Nazev (firma):
Adresa zdravotnickeho zaf izeni:

ockovanf

narozen dne:
1C:

Navrhovana (vyzadovana) zdravotni sluzba (nepovinne ockovani)
Ockovani proti:
Ockovaci latka:
Ze strany poskytovatele byla pfedana informace k uvedene zdravotni sluzbe, byla pfedana informace o jejim duvodu
a ucelu, povaze a pfedpokladan6m pfinosu, byla pfedana informace o moznych dusledcich a rizicich, pfipadnych alternativach. Byl dan s dostatecnym pfedstihem k prostudovani pf ibalovy letak obsahujici veskere potfebne lidaje a byla
dana moznost klast lekaf i doplnujici otazky. Nize uvedeni svymi podpisy potvrzuji vyse uvedene a vyjadf uji svuj souhlas
ci nesouhlas s poskytnutim teto sluzby. Nejsou znamy zadne zdravotni obtize, ktere by branily provedeni ockovani.
zakonnyzastupce 1.
Jm6no a pf ijmeni:
Narozen dne:

S poskytnutim souhlasim - nesouhlasim

podpis zakonneho zastupce 1
zakonnyzastupce 2.
Jmeno a pf ijmeni:
Narozen dne:

S poskytnutim souhlasim - nesouhlasim
podpis zakonneho zastupce 1

Nezletily pacient
S poskytnutim souhlasim - nesouhlasim
podpis nezletileho pacienta
Za poskytovatele
Jmeno a pfijmeni:

podpis lekaf e

Pro poskytnuti zdravotnich sluzeb, ktere mohou podstatnym zpusobem negativne oviivnit dalsi zdravotni stav nebo kvalitu zivota pacienta, zakon vyzaduje souhlas obou zakonnych
zastupcu, a pokud se jedna o nezletileho pacienta, ktery je s ohledem na sviij vek. zdravotni stav a charakter konkretni zdravotni sluzby schopen vnimat (posoudit) situaci
a vyjadfovat se, tak i souhlas nezletileho pacienta. Pokud neni dan souhlas od vsech osob, od kterych je v danem pripade tfeba, ie poskytovatel povinen do 24 hodin toto oznamit
soudu, ktery ustanovi opatrovnika. Pokud souhlas nektereho z rodicii nelze ziskat, pak je tfeba namisto jeho vyjadfeni a podpisu uvest, ze souhlas nelze ziskat. Pro pfipad. X jsou
dany zdravotni obtize - kontraindikace k ockovani, tak lekaf zapise do dokumentace, ze ockovani pro tyto duvody nebylo provedeno.

