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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas zákonných zástupců s výkonem 
 
 
 

 
Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém 
u Vašeho dítěte, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informováni. 
 
Jednou ze základních potřeb dítěte je výživa. Současná věda považuje přirozenou výživu mateřským mlékem za 
nejlepší a ničím nenahraditelnou. Dítě má právo na mateřské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho 
potřebám. Matka a dítě mají pak právo na odpovídající péči před porodem i po porodu včetně podmínek, které 
usnadňují kojení. 
Právo dítěte na kojení je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte, která u nás vstoupila v platnost v roce 1991, 
sbírka zákonů č. 104/1991 Sb., článek 24. 
 
Mateřské mléko: 
Chrání obsahem protilátek dítě před infekcemi, snižuje výskyt alergií a svým stále se měnícím složením se 
přizpůsobuje potřebám dítěte. Mateřské mléko je zároveň potravou i lékem. 
Alternativou mateřského mléka je i odstříkané mléko ženské, které je vhodné v případě, že vlastní matka dítěte 
nemůže kojit. Nenahraditelné je zejména pro děti nedonošené, ale nezanedbatelný význam má i pro donošené 
nemocné novorozence, které je třeba přechodně dokrmovat. 
Poslední možnost zajištění adekvátní výživy je i umělá výživa, jejíž složení (byť v dnešní době sebedokonalejší) se 
nerovná složení mateřského mléka a zároveň neobsahuje přirozené protilátky. Z těchto důvodů je mateřské mléko 
pro vaše děti nejvhodnější. 
 
Zpracování i vyšetřování mléka podléhá přísným hygienickým předpisům, proto nejen mléko, ale i každá 
dárkyně jsou kompletně vyšetřováni. 
 
Výhody enterální výživy mateřským mlékem: 

- prevence atrofie sliznice střevní, nekrotizující enterokolitidy a infekcí, 
- stimulace imunitního systému střeva, 
- urychlení vyzrávání střevní sliznice, 
- indukce tvorby gastrointestinálních hormonů, 
- zkrácení délky totální parenterální výživy, 
- zkrácení délky hospitalizace na JIPN. 

 
Dárkyní mateřského mléka se může stát jen zdravá žena s přebytky mateřského mléka, která: 

- neužívá žádné léky, alkohol nikotin, drogy, 
- podstoupí povinná vstupní vyšetření, 
- souhlasí s podáváním vlastního mateřského mléka jiným novorozencům, 
- byla poučena o manipulaci s mateřským mlékem od jeho odstříkání až po jeho uskladnění. 

 
Mateřské mléko je pravidelně kontrolováno a vyšetřováno na přítomnost bakterií, pasterizováno a následně 
zchlazováno v mrazícím zařízení dle zákona č. 137/2004 Sb. §47. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Vzhledem k rutinním vyšetřením prováděným všem dárkyním by podávání odstříkaného ženského mléka nemělo 
být provázené výskytem komplikací. O možných rizicích budete náležitě poučeni našim personálem. 
 
 
 
 
 
 

Krmení odstříkaným ženským mlékem 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Krmení odstříkaným ženským mlékem 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu 
svého dítěte, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými 
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech 
podstatných pro poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti zdravotního stavu, 
které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně života nebo zdraví mého dítěte, budou tyto výkony 
provedeny. 
 

V Ostravě dne:    
 podpis zákonného zástupce, opatrovníka 

 
 


