
POSKYTOVATE  ZS  :

    Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
    .Štúra 388/3
    01901 Ilava

Pou enie a písomný informovaný súhlas pacienta

pod a § 6 zákona . 576/2004 Z. z.

Meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytnú  zdravotná starostlivos :

........................................................................................................rodné íslo: …….……….……….…...…

bydlisko (ulica, ís.domu, miesto, PS ): ..…….....................................................................................…....

………………………………………………………………………………………………………………..

tel. . /e-mail (pre prípad potreby predvolania na dovyšetrenie): ..................................................….......

Novovzniknuté ažnosti, prípadne prejavy ochorenia a iné anamnestické údaje

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

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

Navrhovaný (plánovaný) diagnosticko-lie ebný výkon:

Podanie o kovacej látky je v dvoch dávkach. O kovacia látka (vakcína) môže by  bielkovina vírusu,
oslabený vírus vyvolávajúci krátkodobo tvorbu bielkoviny vírusu, mRNA – nejadrová RNA kódujúcu
bielkovinu vírusu. Podanie o kovacej látky je možné ozna  za predstavenie vírusu imunitnému
systému pacienta s vyvolaním tvorby protilátok a zapojením alších mechanizmov chrániacich
následne pred vznikom ochorenia.

Dolu podpísaný/á ...............................................................................................................................

potvrdzujem svojím podpisom že som bol/a informovaný/á o povahe navrhovaného diagnostického
výkonu, ktorý absolvujem za ú elom prevencie, ako aj o jeho možných následkoch a rizikách
(nežiadúce ú inky aplikovanej vakcíny sú zverejnené v tzv. Písomnej informácii pre používate a, ktorú
je možné nájs  na stránke www.sukl.sk a v priestoroch pracoviska NsP Ilava,n.o..

Bol/a som tiež pou ený/á o možnostiach vo by navrhovaných výkonov a o rizikách ich odmietnutia.
Pou enie mi bolo poskytnuté zrozumite ne, oh aduplne, bez nátlaku, s možnos ou a dostato ným
asom slobodne sa rozhodnú . Pou eniu som porozumel/a.

Svojím podpisom potvrdzujem, že s navrhovaným diagnostickými výkonmi súhlasím – nesúhlasím.*
Tento súhlas dávam pri plnom vedomí, slobodne a vážne.

Pokia  by vyššie uvedené navrhované preventívne diagnosticko-lie ebné výkony nebolo z kapacitných
dôvodov možné vykona  na NsP Ilava, n.o.    bezodkladne, vyhlasujem, že napriek možnosti podstúpi

http://www.sukl.sk


vyššie uvedené výkony v iných zdravotníckych zariadeniach, na vykonaní predmetného výkonu na
NsP Ilava, n.o.    trvám a som pripravený/á vy ka  až do termínu, na ktorý som objednaný/á.

V ...................d a .….………….. as …...….

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

podpis a odtla ok pe iatky lekára podpis osoby, ktorej sa poskytuje

zdravotná starostlivos

(prípadne jej zákonného zástupcu)

* nehodiace preškrtnú


