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Ambulantní logopedická péče 

1) Prohlašuji, že souhlasím s ambulantní logopedickou péčí v Městské nemocnici 
Ostrava. 

2) Potvrzuji, že jsem byl(a) klinickým logopedem srozumitelně poučen(a): 

 o důvodu mého přijetí do ambulantní logopedické péče, mém zdravotním stavu, 
povaze a předpokládaném vývoji onemocnění 

 

3) Potvrzuji, že jsem byl(a) srozumitelně poučen(a) o právech a povinnostech 
pacienta, zejména o právu: 

 požadovat informace o mém zdravotním stavu, podílet se na rozhodování 
o poskytování zdravotních služeb 

 

 nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o mé osobě, pořizovat z ní výpisy 
či kopie 

4) Byla(a) jsem klinickým logopedem poučen(a) a seznámena s poskytovanou 
ambulantní péčí: 

 cílem logopedické léčby je v maximální možné míře zmírnit nebo odstranit 
narušenou komunikační schopnost 

 logopedická léčba může probíhat za/bez přítomnosti rodinných příslušníků 

 efekt logopedické léčby je závislý na spolupráci rodiny a pacienta s klinickým 
logopedem i na dodržování léčebného režimů a pokynů. Logopedická léčba je proces 
postupných kroků, nikoliv jednorázového vyšetření. Léčba probíhá minimálně  
1x za měsíc. 

 klinický logoped je oprávněn využívat a vyžadovat další odborná vyšetření  
a informace, které mohou ovlivnit léčbu narušené komunikační schopnosti. 
Stanovená diagnóza může být v průběhu léčby změněna na základě diferenciální 
diagnostiky. 

 klinický logoped má právo odmítnout přístup, který se neslučuje s jeho odbornými 
znalostmi, jeho vědomím a svědomím 

  

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Souhlasím: 

aby osoby získávající odbornou způsobilost k výkonu zdravotnických 
povolání (studenti oboru klinické logopedie) prováděly u mne pod 
dohledem pověřeného personálu Městské nemocnice Ostrava logopedickou 
péči  

 

        označte správnou odpověď 

 
5) Byl(a) jsem klinickým logopedem poučen(a) o významu pořízení audiovizuálních 

záznamů v průběhu mé léčby, které mohou být v případě mého souhlasu použity pro 
vědecké a studijní účely a mohou být prezentovány na seminářích, na kongresech, 
publikovány v odborných časopisech. Záznamy budou pořízeny pouze z těch částí mého 
těla, které přímo souvisí s léčbou. Byl(a) jsem poučen(a), že při jejich prezentaci 
nebudou zveřejňovány mé osobní údaje (jméno, příjmení) ani další znaky, které by vedly 
k identifikaci mé osoby. 
 

S pořizováním takových záznamů souhlasím 

         označte správnou odpověď 

 

Prohlašuji, že klinický logoped, který mi poskytl informace a poučení, mi zřetelně 
a srozumitelně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto poučení, měl(a) jsem možnost 
klást doplňující otázky, na které mi odpověděl. 

Datum: 

___________________________________ ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce Razítko pracoviště, jméno, příjmení a podpis klinického 

logopeda, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis   
       klinického logopeda  
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