
                                     
 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU PACIENTA 
PRI NOVORODENECKOM SKRÍNINGU 

 

v zmysle § 6 zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

POUČENIE A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU PACIENTA 

 
Pacient - maloleté dieťa (meno a priezvisko): .…………………………………………………………… 
 
Dátum narodenia: ...........................................    
 
Trvalý pobyt alebo pobyt: ......................................................................................................................... 
 
Zákonný zástupca pacienta (titul, meno a priezvisko): ...................................................................... 
 
Dátum narodenia: ........................................... 
 
Trvalý pobyt alebo pobyt: ......................................................................................................................... 
 
Dátum odberu: ........................................... 
 
Na pracovisku: ....................................................................................................................................... 

   
  ....................................................................................................................................... 

 
 

 
 

ROZŠÍRENIE POČTU VYŠETROVANÝCH OCHORENÍ NOVORODENECKÉHO SKRÍNINGU 
V RÁMCI EXISTUJÚCEHO ODBERU 

 
Horeuvedený zákonný zástupca pacienta vyhlasujem, že som bol ošetrujúcim zdravotníckym 
pracovníkom poučený a informovaný o genetickom vyšetrení v rámci „Pilotnej štúdie SMA 
a SCID“ za účelom diagnostiky ochorení svalovej muskulárnej atrofie (SMA) spolu s ťažkou 
primárnou imunodeficienciou (SCID).  V rámci pilotnej štúdie bude dokazovaná prítomnosť génov 
SMN1 pre SMA a TREC, KREC pre SCID. Bude použitá genetická metóda polymerázovej reťazovej 
reakcie (PCR).  
Poučenie mi bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným 
časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas. Poučenie považujem za dostatočné pre moje 
rozhodnutie o navýšení vyšetrenia v rámci existujúceho odberu. 
 
Poučenie prijímam* – odmietam* 
 
Svojim podpisom dávam* – nedávam* súhlas s navýšením vyšetrenia v rámci existujúceho odberu  
 
 
V ................................................., dňa: ………………………    
 
 
 
 
……………………………………….......    …………………………….................... 
pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára podpis zákonného zástupcu pacienta 



                                     
 

 
Svojim podpisom dávam* – nedávam* súhlas k vyhodnoteniu a spracovaniu získaných údajov za 
účelom „Pilotnej štúdie SMA a SCID“ a zverejnenia jej výsledkov bez použitia osobných údajov 
pacientov. 
 
 
V ................................................., dňa: ………………………    
 
 
 
 
……………………………………….......                ....……………………………............... 
pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára    podpis zákonného zástupcu pacienta 
 

 
 
Horeuvedený zákonný zástupca pacienta odvolávam súhlas s navýšením vyšetrenia, ktorému 
predchádzalo prijatie, resp. odmietnutie poučenia. Odvolanie súhlasu odôvodňujem nasledovne:  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Napriek informáciám o účele, povahe, následkoch a rizikách genetického vyšetrenia v rámci 
„Pilotnej štúdie SMA a SCID“ za účelom diagnostiky  ochorení svalovej muskulárnej atrofie 
(SMA) spolu s ťažkou primárnou imunodeficienciou (SCID) pre pacienta, ktorého zastupujem, 
a rizikách odmietnutia tohto genetického vyšetrenia, genetické vyšetrenie odmietam, a som si 
vedomý/-á následkov, ktoré odmietnutie genetického vyšetrenia môže pre zdravotný stav pacienta, 
ktorého zastupujem znamenať.   
 
Svoje rozhodnutie odmietnuť genetické vyšetrenie dávam slobodne, bez nátlaku s poskytnutím 
dostatočnej časovej možnosti slobodne sa rozhodnúť pre odmietnutie liečby. 
 
 
 
V ............................................., dňa ……………………  …………………………………………... 
        podpis zákonného zástupcu pacienta 
 
Zákonný zástupca pacienta odmietol odvolanie súhlasu genetického vyšetrenia podpísať. 
 
Meno, pracovné postavenie a podpis svedka / svedkov:   
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 

 
Poznámky:  
1. Ak zákonný zástupca pacienta  odmietne čokoľvek podpísať, ošetrujúci zdravotnícky pracovník to zaznamená 

do zdravotnej dokumentácie a tento záznam  podpíše aj prítomná zdravotná sestra alebo iný lekár ako svedok. 
2. Ak zákonný zástupca pacienta odmietne úplné poučenie, lekár je povinný poskytnúť mu vhodné poučenie. Ak 

zákonný zástupca pacienta oznámil, že nechce byť informovaný, informácie sa mu neposkytnú za 
predpokladu, že neposkytnutie informácie nebude na úkor samotného pacienta alebo iných osôb. 

3. Zákonný zástupca pacienta má právo odmietnuť alebo prerušiť zdravotný výkon s výnimkou 
prípadov ustanovených platnými právnymi predpismi. 

4. Ak sa súhlas zákonného zástupcu pacienta nedá získať a zdravotný výkon je nevyhnutný a  neodkladný, 
možno tento výkon urobiť aj bez súhlasu. 

* nevyhovujúce prečiarknuť  


