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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZÁKROKEM 

nezletilého a nezpůsobilého pacienta 
                                         

Informovaný souhlas s:   
 

Radioizotopové scintigrafické vyšetření s použitím radionuklidu 99mTc 
na oddělení nukleární medicíny 

Pacient(ka) –  
jméno a příjmení: 

 
Rodné číslo  
(číslo pojištěnce): 

 

Datum narození: 
(není-li rodné číslo) 

 
Kód zdravotní 
pojišťovny: 
 

 

Adresa trvalého pobytu pacienta: 
(případně jiná adresa) 

 

Jméno zákonného zástupce 
(opatrovníka): 

 Datum narození:  

 
  

Informující lékař: 

 
MUDr. Miroslav Jerinić 
 
 
 

Zdravotní výkon:  
 

1) Radioizotopové vyšetření, které má být pacientovi/pacientce provedeno po nitrožilní injekci radiofarmaka, 
slouží k podrobnější diagnostice funkčního stavu vyšetřovaného tělesného ústrojí. Toto vyšetření je 
považováno za bezpečné, pokud není prováděno u těhotných žen v prvních 3 měsících těhotenství. 
Doplněk pro pacientky v plodném věku: Pacientka i její zákonní zástupci prohlašují, že byli informováni o 
tom, že toto vyšetření může být riskantní pro vývoj plodu u těhotných žen v prvních třech měsících 
těhotenství. Zároveň prohlašují, že pacientka není těhotná a že případné důsledky sdělení nesprávných 
údajů jsou na jejich vlastní odpovědnost. 

2)  Toto vyšetření je v současné době nejlepší a nejbezpečnější alternativou pro pacienta/pacientku.  

3) Provedení tohoto vyšetření neznamená omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti 
pacienta/pacientky. 

4) Žádný speciální léčebný režim provedení tohoto vyšetření nevyžaduje.  

5) Zákonní zástupci pacienta/pacientky mají právo svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování 
zdravotních služeb, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují, 

6)  Pokud má pacient/ka implantovaný jakýkoliv zdravotnický prostředek, toto vyšetření na něj nemá vliv, takže 
není třeba se obávat, že by došlo k ohrožení zdraví v důsledku tohoto vyšetření. 

 
 
Zákonný/í  zástupce/i potvrzuje/í  a svým podpisem stvrzuje/í , že poučení mu/jim  bylo výše uvedeným lékařem 
osobně, srozumitelně, ústně a v dostatečném rozsahu vysvětleno, že měl/i  čas a možnost je uvážit, porozuměl/i 
mu a měl/i i možnost klást doplňující otázky, které se vztahují k  zdravotnímu stavu pacienta a navrhovaným 
zdravotním službám a tyto mu/jim  byly srozumitelně a v dostatečném rozsahu zodpovězeny a že již dříve byli 
seznámeni se zdravotním stavem pacienta. 
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Pacient prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že výše uvedené údaje a opakované a srozumitelné poučení, 
zejména dle bodů 1) až 6) mu byly rovněž poskytnuty. 
 
 nebo 
 
Důvod neposkytnutí údajů a opakovaných poučení dle bodů 1) až 6) :  
 
 
 
 
 
Uvedení názoru nezletilého pacienta (pokud byl s ohledem na věk poučen) a uvedení názoru pacienta 
zbaveného způsobilosti k právním úkonům, případně důvody, pro které tyto názory nemohly být zjištěny.  
 
 
 
Místo podpisu: odd.nukleární medicíny, KNL, a.s. 
 
Datum a čas: 
 
 
Podpis lékaře:    
 
Podpis zákonného/ých  zástupce/ů 
 
Podpis pacienta (pro případ, že byl poučen) 
 
 
Varianta pro případ kdy se zákonný/í zástupce/i / pacient, který byl poučen  nemůže/ohou podepsat nebo 
se odmítá/ají podepsat  
 
zákonný/í zástupce/i / pacient, který byl poučen  odmítl/i  podepsat informovaný souhlas/ se nemůže/hou  
podepsat z důvodu, že: 
( například: schopnost jemných pohybů ruky a pevného ovládání prstů jsou viditelně podstatně omezeny) 
 
 
zákonný/í zástupce/i /pacient, který byl poučen projevil/i svůj souhlas tak, že: 
(například: ústně potvrdil všechna jednotlivá prohlášení) 
 
 

 
Místo podpisu: 
 
Datum a čas: 
 
Podpis lékaře:         
 
Jméno svědka:  
(není-li svědek pracovníkem zdravotnického zařízení, uvede se adresa a datum narození svědka) 
 
Podpis svědka: 
 

 


