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Informovaný souhlas 
s účastí v pilotním programu Časný záchyt spinální svalové atrofie 

(SMA) a těžkých kombinovaných imunodeficiencí (SCID) u 

novorozenců 

 
ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo:  Kód zdravotní pojišťovny:  

Adresa trvalého pobytu:  

Telefonní kontakt:  

 

ÚDAJE O DÍTĚTI (VYPLŇTE PO PORODU) 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Identifikátor dítěte ve zdravotnickém zařízení (např. dočasné rodné 

číslo): 
 

 

PROHLÁŠENÍ INFORMUJÍCÍHO LÉKAŘE 

Prohlašuji, že jsem zákonnému zástupci dítěte jasně a srozumitelně vysvětlil smysl pilotního 
screeningového programu, jeho rozsah a možné dopady účasti v programu pro jeho novorozené dítě a 
taktéž jeho geneticky příbuzné osoby. Dále prohlašuji, že všechny související dotazy ze strany 
zákonného zástupce byly beze zbytku zodpovězeny. 

Jméno a příjmení lékaře:  

Razítko a podpis lékaře 
Datum:  

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

Prohlašuji, že jsem si přečetl/a informace o programu časného záchytu spinální svalové atrofie (SMA) a 

těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců, které jsou nedílnou součástí tohoto 

informovaného souhlasu. Prohlašuji, že mi byl jasně a srozumitelně vysvětlen smysl screeningového 

programu, jeho rozsah a možné dopady účasti v programu pro moje novorozené dítě, nás rodiče a další 

geneticky příbuzné osoby. Prohlašuji, že jsem měl/a možnost se zeptat na vše, co jsem považoval/a za 
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podstatné a potřebné, a že jsem ve všech případech dostal/a uspokojivou a srozumitelnou odpověď, a 

nemám žádné další dotazy. 

Prohlašuji, že mi byl jasně a srozumitelně vysvětlen účel, povaha, přínos a rizika genetického vyšetření 

DNA prováděného v rámci projektu a že jsem byl/a poučena o předpokládaném prospěchu a možných 

následcích, které nález onemocnění SMA nebo SCID může znamenat pro dítě a jeho geneticky příbuzné 

osoby. 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS MATKY DÍTĚTE S ÚČASTÍ V PROJEKTU 

Jakožto zákonný zástupce dítěte jmenovaného výše, souhlasím s účastí dítěte v programu časného 

záchytu spinální svalové atrofie (SMA) a těžkých kombinovaných imunodeficiencí (SCID) u novorozenců, 

souhlasím s provedením genetického vyšetření DNA ze vzorku kapilární krve, a to výhradně pro účely 

screeningu onemocnění SMA a SCID u dítěte. 

Datum Podpis matky 

  

 

 


