DOHODA O URČENÍ PRŮVODCE DÍTĚTE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Manželé
 XXX, nar. XXX, trvale bytem, tel. a XXX, nar. XXX, trvale bytem, tel.
jako rodiče dítěte, jehož plánované datum porodu bylo stanoveno na XYX 2014,
gynekologickou péči před porodem matce zajišťuje MUDr. XYX, adresa XYX
(dále jen „rodiče“)
a
Paní XXX, nar. dne XXX, trvale bytem, tel.
(dále jen „průvodkyně“)
uzavřeli níže určeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o určení průvodce dítěte
ve zdravotnickém zařízení.
I.
(1) Manželé průvodcem nezletilého dítěte v nemocnici XXX, po dobu
hospitalizace po porodu ustanovují ve smyslu § 25 zákona č. 48/1997
Sb. o veřejném zdravotním pojištění a § 28 odst. 3 písm. e) zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách průvodkyni XXX.
(2) Manželé současně zmocňují v souladu s ust. § 441 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, průvodkyni XXX k jejich zastupování
v rozsahu všech práv a povinností zákonných zástupců v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb shora uvedenému nezl. dítěti dle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon) po
dobu pobytu nezletilého v nemocnici XXX, zejména aby obdržela
informace o zdravotním stavu shora uvedeného nezl. dítěte a informace
o navrhovaných zdravotních službách dle ust. § 31 zákona a na jejich
základě udělila v souladu s ust. § 34 zákona informovaný souhlas
s poskytnutím zdravotních služeb.
(3)
Cílem ustanovení průvodce je skutečnost, že matka si přeje, aby po
porodu bylo o nezletilého pečováno odděleně od matky, protože matka hodlá
opustit zdravotnické zařízení bez nezletilého dítěte.
(4)
Rodiče nezletilého hodlají svěřit do péče průvodkyně, která má v úmyslu si
nezletilého osvojit, s čímž rodiče souhlasí. O této skutečnosti je informován
příslušný orgán sociálně právní ochrany dítěte (Odbor sociální péče XXX, paní
XXX, adresa, telefon).

II.
(1)
V nepřítomnosti rodičů je průvodkyně zejména oprávněna setrvat
s nezletilým dítětem po dobu jeho hospitalizace v nemocnici XXX, být mu
nepřetržitě přítomna, rozhodovat po dobu pobytu v nemocnici XXX o
poskytování zdravotních služeb nezletilému, převzít nezletilého a doprovodit jej
do místa bydliště při propuštění z nemocnice.
(2)
Smluvní strany se s touto dohodou seznámily a svým podpisem vyjadřují
svou vůli. Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom a nemocnice XXX obdrží rovněž jedno
vyhotovení.
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