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Poučení a informovaný souhlas 
 pacienta (zákonného zástupce pacienta) s hospitalizací 

 
Pacient: ……………………………………………………………            R.č. ……………………………………………Poj:…………….. 
 
Ev. zákonný zástupce: ………………………………..…               R.č. ………………………………………………………………… 
 
Bydliště: …………………………………………………………..            vztah  k pacientovi: ………………………………………. 
 
Diagnóza (zdr. stav pacienta): …………………………………........................................................................ 
 

 
Tento souhlas nenahrazuje informovaný souhlas s navrženým léčebným postupem a 
provedením konkrétního zdravotního výkonu, ale je pouze souhlasem s hospitalizací v našem 
zdravotnickém zařízení a zároveň informací o dalších právech, která Vám zákon v souvislosti 
s poskytování zdravotních služeb dává. 
 
Zakroužkujte správnou odpověď 
 
Souhlasím, že jsem byl (a) jsem srozumitelně poučen(a) o mém zdravotním 
stavu, o povaze onemocnění a o předpokládaném vývoji mého onemocnění,         
a dále jsem byl(a) informován(a) o skutečnosti, že můj zdravotní stav vyžaduje 
hospitalizaci i o následcích případného odmítnutí hospitalizace. 

ANO NE 

 
Souhlasím s tím, že jsem obdržel(a) údaje o předpokládaném prospěchu léčby, 
jednotlivých léčebných a vyšetřovacích výkonech a jejich významu pro můj 
zdravotní stav a údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a 
v pracovní schopnosti po provedení příslušného výkonu. Byl(a) jsem poučen(a)    
o léčebném režimu a vhodných preventivních opatřeních, o provedení 
kontrolních léčebných nebo vyšetřovacích výkonů a o právu svobodně se 
rozhodnout o dalším navrhovaném postupu.           
 

ANO NE 

Souhlasím s tím, že lékař, který mi poskytl potřebné informace a poučení mi 
osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto poučení a souhlasu a měl(a) jsem 
možnost klást mu doplňující otázky, na které mi odpověděl. V případě výskytu 
neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků, 
nutných k záchraně života nebo zdraví, souhlasím s provedením veškerých 
dalších potřebných a neodkladných výkonů, nutných k záchraně života nebo 
zdraví.   
   

ANO NE 

Souhlasím s tím, aby osoby získávající způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání (studenti SZŠ, VOŠ, studenti LF, apod.) mohly být přítomny při 
diagnostických a léčebných výkonech a prováděly lékařskou a ošetřovatelskou 
péči v rámci výuky v souladu s vnitřními předpisy KNB.  

ANO NE 
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Souhlasím s tím, aby výše uvedené osoby mohly nahlížet do mé zdravotnické 
dokumentace v rozsahu nezbytně nutném. Všechny tyto osoby jsou povinny o 
těchto skutečnostech i mém rodném čísle zachovávat mlčenlivost 
 

ANO NE 

Souhlasím s tím, aby externí zdravotničtí auditoři mohli nahlížet do mé 
zdravotnické dokumentace v souvislosti s jejich kontrolní činností. O všech 
skutečnostech jsou povinni zachovávat mlčenlivost. 
 

ANO NE 

Souhlasím, že budu uveden(a) v přehledu pacientů hospitalizovaných na  
pracovišti KNB. 
 

ANO NE 

Souhlasím s tím, že v případě nutnosti dám souhlas k odběru biologického 
materiálu (krev, moč…) na potřebná vyšetření k vyloučení zejména přenosné 
choroby.      
  

ANO NE 

Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel(a)  žádné  mně  známé údaje o mém 
zdravotním stavu, jež by mohly nepříznivě ovlivnit moji  léčbu či ohrozit mé okolí, 
zejména rozšířením  přenosné choroby. 
 

ANO NE 

Souhlasím s tím, že jsem byl lékařem poučen, že mohu nahlížet do své 
zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy, opisy nebo kopie 
(Zdravotnické zařízení může za pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické 
dokumentace nebo jiných zápisů požadovat úhradu ve výši, která nesmí 
přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením (§ 67bb odst. 4 písm. b) zák. 
č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu)   

ANO NE 

 
 
Souhlasím s tím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby:              ANO    NE 
Jméno a příjmení:                              adresa:                                               tel: 
1. 
2. 
3. 
 

Souhlasím, aby výše uvedená osoba (osoby) měla(y) právo: 

a)  nahlížet do mé zdravotnické dokumentace ANO NE 

b)  pořizovat si výpisy, opisy nebo kopie z mé zdravotnické dokumentace ANO NE 

 
V případě, že výše uvedené osoby chtějí mít možnost být informováni o zdravotním stavu 
pacienta telefonicky, musí si po dohodě s lékařem stanovit identifikační heslo pro bezpečnou 
komunikaci. 
 
Heslo:………………………………………………………………….. 
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Odpovědi na doplňující otázky pacienta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. …………………………………..            …………………………………                   ……………………………….. 
jméno a  příjmení lékaře                          podpis lékaře                              datum  
 
 
…………………………………………………………….                                                       ….…………………………….. 
Podpis pacienta (zákonného zástupce)                                                                       datum 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jména, příjmení a podpisy svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud pacient není 
schopen se podepsat. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Důvody, pro něž se pacient nemohl podepsat a jakým způsobem projevil svoji vůli. 
 


