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Informovaný souhlas pacienta se zákrokem

Pacient (příjmení, jméno, titul):

Datum narození

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče!
Naším pracovištěm Vám bylo navrženo operační řešení:

Před  tímto  výkonem  jste  byl(a)  informován(a)  o  okolnostech,  které  vedly  k navržení  výše 
jmenovaného  zákroku.,  o  povaze  a  způsobu  provedení,  možných  komplikacích  a  dalším  vývoji  
onemocnění.

Prosím, ptejte se na vše, co se Vám zdá důležité !!!

Příprava k výkonu:
Každé operaci předchází klinické vyšetření doplněné o potřebná vyšetření (RTG, EMG ev další dle  
doporučení lékaře).
Před operací není potřeba žádné speciální přípravy pacienta. Operační pole musí být čisté a zbaveno 
ochlupení  v nejnutnějším  rozsahu.  Vzhledem k tomu,  že  výkon  je  prováděn  v místním  umrtvení, 
nepřicházejte lační, je možné se najíst lehkého jídla a buďte dostatečně zavodněni. Všechny své léky,  
které  pravidelně  užíváte,  si  berte  tak,  jak  máte  předepsáno.V  den  výkonu  nekonzumujte  žádné 
alkoholické nápoje! 
Lékaři nahlašte všechna chronická onemocnění (zvláště onemocnění cukrovkou) a všechny alergie!

Operační zákrok:
Operační výkon je prováděn na operačním sále. Proto počítejte s tím že si na předsálí budete odkládat 
do spodního prádla, ve kterém teprve odejdete na sál. 
Výkon je  prováděn v lokální  anestesii  (místním umrtvení),  při  její  aplikaci  budete  upozorněni  na 
bodnutí a aplikaci anestetika, které je provázeno mírnou bolestí event. pálením. 
V průběhu  vlastního  výkonu  nesmíte  cítit  bolest,  pokud  ji  začnete  vnímat,  ihned  upozorněte 
operujícího  lékaře.  Téměř  vždy,  je  možné  zvýšit  dávku  anestetika  tak,  aby  výkon  nebyl  nijak 
bolestivý.  Účinek anestetika přetrvává ještě asi 4 až 8 hodin od operace, tedy v době, kdy vlastní rána 
již přestává bolest a proto je pooperační průběh z hlediska bolesti  velmi snesitelný. Je možné užít 
běžná  analgetika.  Pokud  lékař  předpokládá  bolestivější  pooperační  průběh,  vždy  Vás  na  tuto 
skutečnost upozorní a vybaví Vás příslušnými analgetiky.



Po operaci ihned odcházíte domů, doprovod je tedy vhodný.

Vyšetření operované tkáně:
Pokud to charakter zákroku vyžaduje nebo v průběhu výkonu má operatér diagnostické rozpaky, je 
vždy vzorek tkáně odeslán na histologické vyšetření. O výsledku bude pacient informován ihned po 
jeho doručení (většinou 10 dnů) a bude vytištěn i na lékařskou zprávu, kterou operovaný pacient nosí  
na kontroly s sebou.

Chování po operaci:
Po zákroku absolvujete  několik převazů,  první  je  1.-3.  den od výkonu.  Stehy se  odstraňují  podle 
charakteru zákroku 7.-14. den od operace.
Po  zákroku  nedoporučujeme  zvýšenou  fyzickou  zátěž,  aby  rána  nebyla  namáhána,  nedocházelo 
k nadměrnému pocení a nenarušovalo se tak hojení. Jizvu není vhodné 3 – 6 měsíců vystavovat účinku 
slunečního záření.

Rizika, možné komplikace:
Nežádoucí celková reakce na znecitlivující látku je vzácná (pokles krevního tlaku, dechové obtíže, 
pocit  na  zvracení,  nevolnost,  svědění,  vyrážka)  a  u  moderních  lokálních  anestetik  se  téměř  
nevyskytuje.
Reakce na dezinfekční látku může vzniknou i po několika hodinách (svědění a pálení kůže, vyrážka).  
V současné době používané prostředky jsou velmi šetrné ke kůži.
Krvácení z rány se může projevit při poruchách srážlivosti, neléčeném vysokém krevním tlaku nebo 
při užívání léků s protisrážlivým účinkem.
Infekce v ráně  se  objeví  za  situace,  kdy byl  v operované  afekci  přítomen  zánět  (např.  infikovaný 
atherom), může se do rány dostat při operaci (tomu bráníme prováděním zákroku na operačním sále za 
dodržení všech pravidel pro práci ve sterilním prostředí), může se do rány dostat krevní nebo mízní  
cestou z jiné části organizmu, kde je infekce přítomna (např. hnisavý váček zubu).
Rozestup  rány může  vzniknout  po  druhotné  infekci  rány,  krvácení  do  rány nebo  po  nadměrném 
fyzickém namáhání místa excise.
Zvýšená pigmentace (tmavší zabarvení) okolí jizvy může vzniknout po oslunění čerstvé jizvy.

Prohlášení:
Byl(a) jsem podrobně seznámen(a) u plánovaného zdravotního výkonu se všemi alternativami léčby a 
jejich výhodami a riziky a měl(a) jsem možnost si jednu z alternativ zvolit.
Byl(a) jsem seznámen(a) s možným omezením v obvyklém způsobu života, s možnými očekávanými 
změnami zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti.
Byl(a)  jsem seznámen(a)  s léčebným režimem,  vhodnými  preventivními  opatřeními  a  s možnými 
kontrolními zdravotními výkony.
Prohlašuji,  že jsem mohl(a) klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno a že 
jsem informacím a poučení plně porozuměl(a) a souhlasím s navrhovaným postupem.
V případě výskytu  neočekávaných komplikací  vyžadujících neodkladné provedení  dalších zákroků 
nutných  k záchraně  života  nebo  zdraví,  souhlasím,  aby byly  provedeny veškeré  další  potřebné  a  
neodkladné výkony.

V Plzni dne podpis


