Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - povinné očkování
Údaje nezletilého pacienta
Jméno a příjmení:
Narozen dne:
Adresa trvalého pobytu:
Údaje poskytovatele zdravotních služeb
IČ:
Název (firma):
Adresa zdravotnického zařízení:
Navrhovaná (vyžadovaná) zdravotní služba (povinné očkování)
Očkování proti:
Očkovací látka:
Ze strany poskytovatele byla předána informace a k uvedené zdravotní službě, byla předána
informace o jejím důvodu a účelu, povaze a předpokládaném přínosu, byla předána informace
o možných důsledcích a rizicích, případných alternativách. Byl dán s dostatečným předstihem k
prostudování příbalový leták obsahující veškeré potřebné údaje a byla dána možnost klást
lékaři doplňující otázky. Nejsou známy žádné zdravotní obtíže, které by bránily provedení
očkování.
Přes výše uvedené, provedení povinného očkování u nezletilého pacienta, jako zákonný
zástupce odmítám.

zákonný zástupce pacienta

Pro povinné očkování není třeba souhlasu pacienta či zákonného zástupce. Nicméně je vhodné
v případě odmítnutí provedení očkování požádat o písemné potvrzení tohoto odmítnutí.
Vyhláška 537/2006 Sb. s účinností od 01. 01. 2007
o očkování proti infekčním nemocem
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb.
a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2, 6 a §
47 odst. 3 zákona:
§4
Pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění
vyvolanému původcem Haemophilus influenza b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B
(1) Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte
třemi dávkami hexavalentní očkovací látky proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou,
invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenza e b, virové hepatitidě
B a inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně (dále jen „hexavalentní
očkovací látka“) v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně
jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí
dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením
osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se základní očkování
hexavalentní očkovací látkou provede od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy
však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.

(2) Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provede očkovací látkou proti těmto
infekcím s acelulární pertusovou složkou v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku
věku dítěte.
(3) Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli s acelulární pertusovou složkou spolu s
aplikací páté dávky inaktivované očkovací látky proti přenosné dětské obrně se provede od
dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku věku dítěte. Za úplné očkování proti přenosné
dětské obrně se považuje aplikace pěti dávek očkovací látky.
(4) U osob očkovaných podle § 4 odst. 3 se přeočkování proti tetanu provede od dovršení
dvaceti pěti let do dovršení dvaceti šesti let věku.
(5) Přeočkování proti tetanu se provede u dětí očkovaných proti tetanu podle dosavadního
právního předpisu v době od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte.
(6) Další přeočkování proti tetanu se provede u fyzických osob, které byly očkovány podle
odstavců 1, 2 a 4 vždy po každých 10 až 15 letech.
(7) Základní očkování proti tetanu u zletilých fyzických osob se provede třemi dávkami
podanými v těchto intervalech: druhá dávka za 6 týdnů po první dávce a třetí dávka za 6
měsíců po druhé dávce.
(8) Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou
očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. V očkování
těchto dětí se dále pokračuje od šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o
přípravku 1) hexavalentní očkovací látky.
(9) V případě dětí, které proti virové hepatitidě B nebyly očkovány podle odstavce 1, se
provede toto očkování v době od dovršení dvanáctého do dovršení třináctého roku věku dítěte.
(10) V případě kontraindikace podání některé ze složek hexavalentní očkovací látky se provede
očkování alternativní očkovací látkou.

