Příloha č. 1

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
1. Lékařská fakulta

Vážení rodiče,
do rukou se Vám nyní dostává anonymní výzkumný dotazník, sledující spokojenost rodičů a dětí s
informovaností o anestezii. Jmenuji se Petr Caletka a jsem studentem závěrečného ročníku
magisterského programu Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči na 1.
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Rád bych Vás touto cestou požádal o pečlivé vypracování dotazníku, a to ve spolupráci s Vašimi
dětmi (staršími 5ti let), pro něž je určena jeho závěrečná část. Výsledky tohoto šetření budou
prezentovány v rámci mé diplomové práce.
Opakuji, že dotazník je zcela anonymní a veškeré vámi poskytnuté informace budou využity pouze
pro zpracování této studie.
V případě vašich dotazů, popř. připomínek mne neváhejte kontaktovat na emailové adrese
caletka.p@gmail.com. Předem Vám moc děkuji a přeji klidný průběh hospitalizace vašeho dítěte.

S poděkováním Bc. Petr Caletka

Část I. - otázky vztahující se k respondentovi (rodiči)
Své odpovědi prosím označte křížkem

1. Jakého jste pohlaví?

 muž

 žena

2. Kolik je Vám let?
______________ (prosím uveďte)

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

 základní
 středoškolské
 vyšší odborné
 vysokoškolské

4. Jste profesí zdravotník?

 ano

 ne

V případě že ano, uveďte prosím svou profesi a na otázku č. 5 neodpovídejte: ________________________

5. Je někdo ve Vašem nejbližším okolí profesí zdravotník (manžel/ka, partner/ka)?

 ano

 ne

uveďte prosím profesi: ________________________
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6. Máte již nějaké předchozí zkušenosti s anestezií?

 ano

 ne

(možnost více odpovědí)






vlastní zkušenost s anestezií
předchozí zákrok mého dítěte
zákrok mého příbuzného, či blízkého
jiné, uveďte prosím jaké: _____________________________________________________________

Část II. - otázky vztahující se k hospitalizovanému dítěti
7. Kolik let je Vašemu dítěti?
______________ (prosím uveďte)

8. Vaše dítě bylo do nemocnice přijato?

 akutně

 plánovaně

9. Podrobilo se Vaše dítě již někdy v minulosti anesteziologickému zákroku?

 ano

 ne

(uveďte prosím počet předchozích anestezií: ______________ )

Část III. - otázky vztahují se k informovanosti o anestezii
10. Měl/a jste obavy z anestezie Vašeho dítěte?

 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne
11. Čeho jste se na anestezii nejvíce obával/a?
Jedná se o otevřenou otázku, uveďte vše, čeho jste se jako rodič obával/a

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. Setkal/a jste se ve svém okolí již někdy v minulosti se zprávami či informacemi o anestezii?

 ano

 ne, nikdy jsem o anestezii neslyšel/a (pokračujte otázkou č. 15)

13. Kde jste se s nimi setkal/a? (možnost více odpovědí)

 v rodině

 od přátel/známých  na internetu

 v televizi

 v rádiu

 v tisku

 jinde, prosím upřesněte:

___________________ __
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14. Jednalo se o informace veskrze:

 pozitivní

 negativní

 neutrální

15.Kým jste byli v nemocnici o anestezii informováni?
(možnost více odpovědí)

 anesteziologem/anestezioložkou
 lékařem/lékařkou jiné specializaci (operatérem)
 sestrou
 jinou osobou, prosím upřesněte: _________________________
 nebyli jsme o anestezii informování vůbec (pokračujte prosím až otázkou č. 24)
16. Uveďte místo, kde jste byli anesteziologem/anestezioložkou o anestezii informování?
(možnost více odpovědí)

 anesteziologická ambulance
 nemocniční pokoj (soukromně mezi Vámi - rodiči, dítětem a lékařem/lékařkou)
 nemocniční pokoj (za přítomnosti ostatních pacientů a jejich doprovodů)
 na předsálí operačního sálu
 jiné, prosím upřesněte: _________________________
17. Jakým způsobem Vám byly poskytnuty informace o anestezii?
(možnost více odpovědí)

 ústně

 písemně

 jinak (níže prosím upřesněte)

________________________________________________________________________________
18. Byla pro Vás forma podaných informací srozumitelná?

 ano

 pokud ne, v čem nebyly informace srozumitelné?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, měli jste v průběhu rozhovoru s lékařem
možnost se na případné nejasnosti dotázat?

 ano, byla mně nabídnuta možnost dotazu
 ne, rozhovor byl ze strany lékaře jednostranný
20. Při svém rozhovoru s anesteziologem/anestezioložkou jste mluvili o:
možnostech volby typu anestezie
rizicích anestezie
nežádoucích účincích anestezie
možnostech léčby pooperační bolesti

 ano
 ano
 ano
 ano

 ne
 ne
 ne
 ne
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21. Jaká rizika se vám zpětně z rozhovoru vybavují?
(Jedná se o otevřenou otázku, uveďte vše, co vás v souvislosti s anestezií napadá)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
22. Zmírnil rozhovor s anesteziologem/anestezioložkou Vaše dosavadní obavy z anestezie Vašeho
dítěte?

 ano, zcela
 ano, částečně
 ne, obavy byly stejné
 naopak, obavy se prohloubily
23. Jak jste byl/a spokojen/a s přístupem anesteziologického personálu k Vaší osobě?

 výborně
 velmi dobře
 dobře
 uspokojivě
 neuspokojivě
24. Jakým způsobem byly poskytnuty informace o anestezii Vašemu dítěti?
(možnost více odpovědí)

 ústně
 písemně
 jinak (níže prosím upřesněte)
 od nikoho žádné informace neobdrželo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
25. Považujete za důležité, aby bylo dítě taktéž informováno o léčebné proceduře? (v tomto případě
o průběhu anestezie)

 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne (uveďte prosím důvod)
________________________________________________________________________________
26. Nabídl Vám někdo ze zdravotníků informace o anestezii v tištěné podobě? (Například formou
informační brožury/letáku)

 ano

 ne
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27. Považujete za důležité mít takto ucelené, tištěné informace k dispozici?

 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne
28. Nebo byste spíše uvítali oficiální webové stránky určené rodičům a dětem, zabývající se
dětskou anesteziologií?
(Pod záštitou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)

 ano, je to praktičtější - veškeré informace lze dnes najít na internetu
 ne, tištěná brožura/leták je mi bližší
 uvítal bych kombinaci obou zmiňovaných zdrojů - webové stránky i tištěné materiály
29. I přes veškeré informace poskytnuté anesteziologem, vyhledávali jste později další dodatečné
informace o anestezii na internetu?

 ano
30. Vyhledávali jste primárně

 ne (pokračujte otázkou č. 31)
 informace, nebo  zkušenosti rodičů s anestezií jejich dítěte?

31. Vyhledávali jste i v jiných informačních zdrojích?

 ano (uveďte prosím, o jaké informační zdroje se jednalo)

 ne

________________________________________________________________________________

Část IV. - otázky vztahující se ke zlepšení před-anesteziologické přípravy
32. Jakou formu informovanosti rodičů považujete za nejefektivnější?

 ústní (rozhovor)
 písemnou (informační brožura/leták)
 informační video
 exkurze na operační sál v doprovodu anesteziologického personálu (lékař/ sestra)
 jiné (prosím upřesněte)
________________________________________________________________________________
33. Jakou formu informovanosti hospitalizovaných dětí považujete za nejefektivnější?

 ústní (rozhovor)
 písemnou (informační brožura/leták)
 informační video
 exkurze na operační sál v doprovodu anesteziologického personálu (lékař/sestra)
 jiné (prosím upřesněte)
________________________________________________________________________________
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34. Je podle Vás přínosné vytvořit dětskou informační brožuru (pro malé například formou
pohádkového příběhu)?

 ano, přesně takové materiály v českých nemocnicích postrádám
 spíše ano
 spíše ne
 ne, pro dítě bude i přes to operace stresující
35. Kdy je podle Vás nejvhodnější informovat rodiče o anestezie?

 před přijetím dítěte k výkonu
 za hospitalizace

 bezprostředně při přijetí
 není třeba informovat

36. Kdy je podle Vás nejvhodnější informovat děti o anestezie?

 před přijetím dítěte k výkonu
 za hospitalizace

 bezprostředně při přijetí
 není třeba informovat

37. Chtěli byste být po celou dobu se svým dítětem až do jeho uspání na operačním sále, a
následně při jeho bezprostředním probuzení po operaci?

 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne
38. Máte-li k této problematice jakékoli připomínky či návrhy na zlepšení současné situace, uveďte
je prosím do následující kolonky. Děkuji
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Je-li to možné, nyní prosím položte pár otázek svému dítěti
Část V. - otázky vztahující se k informovanosti dětí
Následující otázky prosím vhodně formulujte s ohledem na věk Vašeho dítěte. U starších dětí a
mladistvých, kteří jsou schopni samostatné práce, nechte prosím vyplnění dotazníku na nich. Děkuji
Dotazník je dobrovolný. Nesouhlasíte-li, aby dítě na následující otázky odpovídalo, nechte tuto část
dotazníku nezodpovězenou. Pro validitu výsledků tohoto dotazníkového šetření je však nutné získat
informace také od samotných dětí, proto Vás žádám o pochopení. Dodnes nebyla v ČR žádná
obdobná studie realizována.
1. Vysvětlil ti lékař/lékařka co tě na operačním sále čeká, jak anestezie (popř. operace) probíhá?

 ano

 ne

2. Čeho jsi se nejvíce bál/a na operačním sále?
(prvně vyčkejte na vlastní odpověď dítěte, jeho odpovědi prosím zapište a poté pokračujte nabídkou
odpovědí níže - možnost více odpovědí).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 odloučení od rodičů

 cizího prostředí

 cizích lidí

 zvuků

 bolesti

3. Povídala si s tebou sestřička s lékařem/lékařkou na operačním sále?

 ano

 ne

4. Měl/a by si menší strach, kdyby existovala knížka - brožura (pro malé děti prosím použijte výraz
obrázková knížka - formou pohádkového příběhu) o tom, co všechno Tě v nemocnici na operačním

sále čeká?

 ano

 ne

5. Nebo by bylo lepší video?

 ano

 ne

6. Otázka Pro starší děti a mladistvé - Bál/a ses anestezie? Napiš, čeho ses přesně bál/a?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Děkuji Vám i Vašemu dítěti za spolupráci, čas a vstřícnost
V případě, že by Vás zajímaly výsledky tohoto výzkumu, rád Vám je poskytnu prostřednictvím emailu.
Stačí mě kontaktovat na emailovou adresu caletka.p@gmail.com. Zpracování výsledků potrvá
nejméně do konce měsíce března tohoto roku. Děkuji za pochopení
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Příloha č. 4
Vlastní odpovědi rodičů v originálním znění
Otázka č. 11: Čeho jste se na anestezii nejvíce obával/a?



Že se mé dítě neprobudí



Jestli se neprobudí pří výkonu, jak bude snášet buzení z anestezie



Možnost komplikací



Vliv anestezie na vývoj dětského mozku, zvláště pokud ji dítě podstupuje opakovaně



Obávala jsem se, že se neprobudí vůbec, nebo že se probudí podvědomě, ale ve
skutečnosti ho lékař vidí, že spí. Už i to se bohužel stává



Jestli bude psychicky v pořádku, aby nebyl agresivní. Aby mu to nepoškodilo mozek



Obávala jsem se jen té první anestezie, vedlejších účinků - zkolabuje… V dalších
případech už se neobávám



Ze začátku všeho



Aby bylo vše v pořádku



Strach - jaký to bude, až se vzbudí. Jak to zvládnu já, jako rodič



Jak to bude dcera snášet, stavy po anestezii



Že se dítě už neprobudí, nebo že se něco pokazí a bude mít trvalé následky



Neprobuzení se



Vzbuzení, dýchání, zvraceni



Nevolnosti po operaci, jak ji bude syn snášet, nežádoucí účinky



Že se mi syn neprobudí! Že mu bude velmi špatně



Zda se dítě po anestezii probudí



Hlavně při prvních operacích jsem se obávala, aby se dcera probrala a byla v pořádku.
Později jsem si spíš přála, aby bylo již tak den po operaci, protože dcera bývá plačtivá,
přecitlivělá, občas zvracela



Žaludeční nevolnosti po anestezii



Že dostane málo (probudí se) nebo moc (neprobudí se)



Aby neměla problémy s dýcháním



Zda nenastanou komplikace při operaci, jak vůbec bude snášet anestezii, průběh
operace



Obecně negativního dopadu anestezie na lidský organismus



Že se po probuzení bude cítit dcera špatně - nevolnost, že se něco "zvrtne" a při
operaci budou komplikace



Jak bude anestezii snášet, jestli nenastanou při, nebo po anestezii komplikace



Zvracení po anestezii



Komplikací - intubace, probuzení



následků



Špatné působení doznívající anestezie na dceru (nevolnost, zvracení)



Poškození mozku, poruchy chování



Z nevolnosti



Stavu po anestezii



Nikdy nelze vyloučit riziko špatně provedené anestezie, reakce na první výkon v
celkové anestezii



Člověk se bojí o své nejbližší, nikdy se neví, co se může stát



Že to nedopadne dobře



Alergické reakce a nevolnosti, komplikací



Komplikací



Špatné snášenlivosti anestezie - pooperační zvracení, alergie, já sama mám alergii na
atropin



Reakce na anestezii



Trvalých následků, komplikací s dýcháním



Obávala jsem se, že bude hluboce uspán, a potom že bude mít problémy s dýcháním…
Po operaci ležel 1 den na ARU, nedýchal samostatně (omlouvám se za špatnou
češtinu, jsem cizinka)



Neprobudí dítě, narkóza bude méně účinná a bude mít bolesti, pooperační stav oteklost průdušek, zvracení



Že se neprobudí



Neklidu dítěte, bolesti, pláče



Jak bude reagovat po probuzení, jestli mu bude špatně, jak bude snášet bolest v oku



Že se z anestezie neprobudí



Rizika poškození mozku, například komatu



Možných následků na nervovou soustavu, poškození mozku, dýchací potíže při
zákroku



Nebyl čas o tom přemýšlet, když jsem přijela do nemocnice, bylo již dítě na operaci



Jak ji bude dítě snášet, zda bude mít po operaci nějaké nepříjemné projevy



Aby se nestalo něco neobvyklého



Nevolnosti po probuzení, vnímání nepřítomnosti rodiče při uspávání a při probouzení



Obávala jsem se komplikací, aby vše proběhlo v pohodě. Aby jí po narkóze nebylo
špatně



Následků, probouzení, nepřiměřené dávky - usuzuji dle vlastních zkušeností



Reakce dítěte po narkóze - šoku, nevolnosti, vedlejších nežádoucích účinků



Poškození mozku



Selhání lidského faktoru



Přirozené obavy



Aby se dcera probudila, aby ji nebylo špatně



Že nastanou komplikace, neprobudí se, že mu to může uškodit



Případných komplikací po narkóze



Aby po ní bylo dítě v pořádku a dobře jí po zákroku snášelo



Krvácení



Že mu bude špatně, že se po anestezii nebude moci vyčůrat a budou ho muset
cévkovat



Alergie na lék



Reakce



Strach z ohrožení života



Aby neměla problémy s probuzením (jako její babička)



Že bude anestezie probíhat špatně, že se neprobudí, bude mít nějak poškozený mozek



Vedlejších reakcí (pokles tlaku, zvracení)



Probuzení



Aby se probudil, aby ho neovlivnila co se pozornosti, paměti, atd. týče. Na sobě jsem
pozorovala po narkóze zhoršení paměti a soustředění po další narkóze se problém ještě
o něco prohloubil



Komplikací po narkóze - zvracení, zápalu plic



Aby vše dopadlo dobře



Neodbornosti lékaře, nezodpovědnosti



Probuzení, zvracení



Probuzení po narkóze



Anestezii vnímám jako rizikový zákrok

Příloha č. 5
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
§ 31
(1) „Poskytovatel je povinen
a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu
informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném
postupu a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“),
b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky
vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám,
které
musí být srozumitelně zodpovězeny.
(2) Informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahuje údaje o
a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném
vývoji,
b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích
navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů,
c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech
a rizicích pro pacienta,
d) další potřebné léčbě,
e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a
f) možnosti
1. vzdát se podání informace o zdravotním stavu podle § 32 a
2. určit osoby podle § 32 a 33 nebo vyslovit zákaz o podávání informací o
zdravotním stavu podle § 33.
Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s
ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.
(3) Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k
poskytování zdravotních služeb, kterých se podání informace týká; ošetřující zdravotnický
pracovník provede do zdravotnické dokumentace záznam o tom, že byla informace podána.
(4) Informace o zdravotním stavu se nepodá pacientovi, který v důsledku svého zdravotního
stavu není schopen poskytované informace vůbec vnímat.
(5) Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci
pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.
(6) Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel
oprávněn sdělit osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou
nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví.
§ 32
(1) Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit,
které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a
určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické

dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. K
vzdání se podání informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí
infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných
osob.
(2) Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v
nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat,
že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví.
Podle věty první nelze postupovat v případě, kdy
a) informace o určité nemoci nebo predispozici k ní je jediným způsobem, jak
pacientovi umožnit podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou
léčbu,
b) zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí,
c) pacient žádá výslovně o přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl zajistit
osobní záležitosti.
(3) Poskytovatel může v nezbytném rozsahu zadržet informaci o zdravotním stavu nezletilého
pacienta jeho zákonnému zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě v případě podezření,
že se tato osoba podílí na zneužívání nebo týrání nebo ohrožování zdravého vývoje tohoto
nezletilého pacienta, lze-li předpokládat, že poskytnutím této informace by mohlo dojít k
ohrožení pacienta. Obdobně se postupuje, jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k právním
úkonům.
§ 33
(1) Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho
zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické
dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu,
pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7
vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient může určit osoby
nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po
přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o
zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické
dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí
záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho
zdravotním stavu sdělovány.
(2) Zákaz podávání informací o zdravotním stavu vyslovený pacientem se nepoužije na
podávání informací, popřípadě na sdělování údajů, které mohou být sděleny bez souhlasu
pacienta podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.
(3) Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle
odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a
kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve
vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze
informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo
ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.
(4) Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo
na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li
provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do

jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich
kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém
zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v
případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v
nezbytném rozsahu.
(5) Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají
rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu
jejich zdraví.
Poskytování zdravotních služeb se souhlasem
§ 34
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle
§ 31; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient
podle § 32 odst. 1
podání informace vzdal.
(2) Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní předpis21) nebo
pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb určí poskytovatel.
Souhlas s hospitalizací musí být vždy v písemné formě. Na vyžádání je pacientovi poskytnuta
kopie písemné formy souhlasu.
(3) Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace
podle § 32 odst. 1 vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb,
nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána
informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že
neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže
pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).
(4) Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Odvolání souhlasu
není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může
způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.
(5) Písemný souhlas, písemné odvolání souhlasu, popřípadě záznam o odvolání tohoto
souhlasu, pokud pacient souhlas odvolal bez písemného vyjádření, písemné prohlášení o
nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb, popřípadě záznam o tomto nesouhlasu, pokud
pacient odmítá učinit písemné prohlášení, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o
pacientovi; podepíše je pacient a zdravotnický pracovník. Odmítá-li pacient záznam podle
věty první podepsat, zdravotnický pracovník tuto skutečnost do záznamu doplní; záznam
podepíše zdravotnický pracovník a svědek.
(6) Jestliže zdravotní stav pacienta nedovoluje vyjádření souhlasu, odvolání souhlasu nebo
vyslovení nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb požadovaným způsobem,
zdravotnický pracovník zaznamená nepochybný projev vůle pacienta do zdravotnické
dokumentace o něm vedené, uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a zdravotní
důvody bránící pacientovi ve vyjádření požadovaným způsobem; záznam podepíše
zdravotnický pracovník a svědek.
(7) Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním
zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje
se souhlas osoby určené pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby nebo není-li

dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li
dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná,
vyžaduje se souhlas jiné osoby blízké způsobilé k právních úkonům, pokud je známa.
§ 35
(1) Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na
poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní
vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá
úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. Pro vyslovení
souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy
upravující způsobilost fyzických osob k právním úkonům49) s tím, že nezletilému pacientovi
lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení
takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. Tím není
dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.
(2) Poskytnutí zdravotních služeb na základě souhlasu nezletilého pacienta nebrání tomu, aby
ošetřující zdravotnický pracovník podal zákonnému zástupci informaci o poskytnutých
zdravotních službách nebo zdravotním stavu nezletilého pacienta.
(3) Jde-li o zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí
a) neodkladné péče, která není péčí podle § 38 odst. 4, nebo
b) akutní péče, a souhlas zákonného zástupce nelze získat bez zbytečného
odkladu, rozhodne o jejich poskytnutí ošetřující zdravotnický pracovník. To
neplatí, lze-li zdravotní služby poskytnout podle odstavce 1 na základě souhlasu
nezletilého pacienta.
(4) Jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, odstavce 1 až 3 se použijí
obdobně s tím, že věk pacienta se nezohledňuje.
(5) Jde-li o pacienta uvedeného v § 28 odst. 4, poskytovatel vyloučí, má-li podezření, že je
tento pacient zneužíván nebo týrán, popřípadě, že je ohrožován jeho zdravý vývoj, přítomnost
osob uvedených v § 28 odst. 3 písm. e) při poskytování zdravotních služeb, pokud jde o
vyšetření za účelem vyloučení známek uvedených skutečností.“1
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