
POŽADOVANÉ  DOKUMENTY:

DĚTI 
DO 15 LET

DOSPĚLÍ 
18+

MLÁDEŽ 
15—18 LET

VYŽADOVÁNA  
• osobní přítomnost zákonného zástupce

DOPORUČENO  
• dodání PODEPSANÝ formulářů ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM  
 1. Informovaný souhlas s provedením sportovní prohlídky 
 2. Dotazník sportovce  
 (formuláře a dotazníky na www.usmbrno.cz)

• dodání výpisu ze zdrav. dokumentace  od praktického lékaře pro děti a dorost nebo  
 specialisty, je-li sledován na kardiologii, endokrinologii nebo interní ambulanci

DOPORUČENO  
• dodání PODEPSANÝCH formulářů  
 1. Informovaný souhlas s provedením sportovní prohlídky 
 2. Dotazník sportovce  
 (formuláře a dotazníky na www.usmbrno.cz)

• dodání výpisu ze zdrav. dokumentace  od praktického lékaře nebo specialisty, je-li  
 sledován na kardiologii, endokrinologii nebo interní ambulanci

NENÍ NUTNÁ  
• osobní přítomnost zákonného zástupce

VYŽADOVÁNO  
• dodání PODEPSANÝCH formulářů ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM  
 1. Informovaný souhlas s provedením sportovní prohlídky 
 2. Dotazník sportovce  
 3. Souhlas s poskytnutím  zdrav. péče nezletilému 
 4. Souhlas s poskytnutím informací 3. osobě (určení osoby oprávněné) 
 (formuláře a dotazníky na www.usmbrno.cz)

• dodání výpisu ze zdrav. dokumentace od praktického lékaře pro děti a dorost nebo  
 specialisty, je-li sledován na kardiologii, endokrinologii nebo interní ambulanci 
 nebo 
• telefonický kontakt na zákonného zástupce umožňující v případě potřeby telefonickou 
 konzultaci lékaře se zástupcem

PRO PROVEDENÍ 
VYŠETŘENÍ JE:

PRO PROVEDENÍ 
VYŠETŘENÍ JE:

PRO PROVEDENÍ 
VYŠETŘENÍ JE:

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PÉČE NEZLETILÝM PACIENTŮM DO 18. LET

SOUHLAS JE NUTNÝ V TĚCHTO SITUACÍCH:

S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním, nebo léčebným, musí být vždy udělen souhlas alespoň 
jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.).  
JE TEDY NUTNÉ, ABY NEZLETILÉHO PACIENTA DO 15 LET VŽDY DOPROVÁZEL ALESPOŇ JEDEN Z RODIČŮ.

U PACIENTŮ STARŠÍCH 15 LET MŮŽE JEDEN Z RODIČŮ 
UDĚLIT SOUHLAS, na jehož základě pak budeme oprávněni 
poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů. 
Tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, 
aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič.

Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která 
má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacien-
ta (prarodiče, druh, teta, sourozenec, trenér apod.) např. při 
doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče nebo péče po-
vinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování).  
Zde není nutný souhlas rodiče.

Vyplněné a podepsané formuláře je nutné zakládat do zdravot-
ní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.  
Tyto formuláře si prosím stáhněte před příchodem do ordina-
ce, kam je s sebou přineste vytištěné a podepsané.
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