
Souh|as - nesouhlas s poskytnutím zdravotních s|uŽeb - nepovinné
očkování

očkováníproti : '.. ...očkovacílátka :

Ze strany poskytovate|e by|a předána informace a k uvedené zdravotní sluŽbě, byla předána
informace o jejím důvodu a úěelu, povaze a předpok|ádaném přínosu, byla předána informace o
moŽných důsledcích a rizicích, případných a|ternativách. By| dán s dostatečným předstihem
k prostudování příba|ový leták obsahující veŠkeré potřebné údaje a by|a dána moŽnost k|ást |ékaři
dop|ňující otázky. NÍŽe uvedení svými podpisy potvzují výše uvedené a vyjadřují svůj souhlas či
nesouhlas s poskytnutÍm této sluŽby. Nejsou známy Žádné zdravotní obtíŽe, které by bránili provedení
očkování.

Úa4e nezleti|ého pacienta
Jméno a příjmenÍ:
Adresa trva|ého pobytu :

Úoaje poskytovatele zdravotních s|užeb
Název (firma) :

Adresa zdravotnického zařízení .'

Navrhovaná (vyŽadovaná) zdravotní s|uŽba (nepovinné očkování)

zákonný zástupce í.
Jméno a příjmení :
Narozen dne :

zákonný zástupce 2'
Jméno a příjmení :
Narozen dne :

Nez|etilý pacient

Narozen dne :

|Č:

S poskytnutím souhlasím - nesouhlasím

podpis zákonného zástupce 1

S poskytnutím souh|asím - nesouh|asím

podpis zákonného zástupce 2

S poskytnutím souh|asím - nesouhlasím

podpis nezleti|ého pacienta

Za poskytovatele
Jméno a přÍjmení :

Datum:

podpís |ékaře

Pro poskytnutí zdravotních s|užeb' Keré mohou podstatným způsobem négativně ovlivnit da|ší zdravotní stav nebo kva|itu
Života pacienta zákon vyŽaduje souh|as obou zákonných zástupcú a pokud se jedná o nezteti|ého pacienta, kteý je s ohledem
na svůj věk, zdravotní stav a charakter konkrétní zdravotní s|uŽby schopen vnímat (posoudít) situaci a vyjadřovat se, tak i

souh|ás nezÍetÍlého pacienta. Pokud není dán souh|as od všech osob, od Keýď je v daném případě třeba, je poskytovetel
povinen do 24 hodin toto oznámit soudu, kteý ustanoví opatrovníka. Pokud souhlas některého z rodiěŮ ne|ze získat, pak
namístojeho vyjádření a podpisu uvést, Že souh|as ne|ze získat. Pro případ, žejsou dány zdravotní obtíže- kontraindikace
k očkování' tak |ékař zapíše do dokumentacé, že očkování pro tyto nebylo provedeno.


