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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM

Vážená paní, pane.
Právě Vám bylo doporučeno léčení genitálních bradavic.
Princip léčby:
Princip léčby genitálních bradavic, spočívá v jejich odstranění chirurgickým zákrokem (abraze,
exstirpace). Kůže se může sešít nebo jen natřít antibiotickou mastí.

Volba anestézie: Většinu výkonů lze provádět v místní (lokální) anestézii, kdy lékař při zákroku
aplikuje znecitlivující látku do bezprostředního okolí bradavic a zajistí tak přechodnou necitlivost
místa, odkud se bradavice odstraňují. Pacient po zákroku odchází domů. Větší a rozsáhlejší zákroky
si někdy vynutí hospitalizaci na lůžkové části oddělení. Jednoznačným důvodem k hospitalizaci je
provádění zákroku v celkové anestézii (narkóze). O výběru anestézie (znecitlivění) rozhoduje lékař,
většinou již při první konzultaci s pacientem. U složitějších zákroků určuje volbu anestézie lékařspecialista (anesteziolog).

Jaký je režim pacienta před výkonem:
Zákroky prováděné v celkové anestézii vyžadují provedení předoperačního interního vyšetření,
které vyhotoví Váš praktický lékař. Malé zákroky prováděné v lokálním znecitlivění nevyžadují
žádnou předoperační přípravu. Ta je nutná pouze u pacientů, kteří užívají léky ovlivňující srážlivost
krve (např. Anopyrin, Warfarin, atd.). Dávku léčiv je zpravidla nutno snížit a to vždy po poradě s
praktickým lékařem.

Jaké jsou možné komplikace:
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh zákroku či hojení
rány. Komplikace při samotném zákroku – nejsou časté, patří mezi ně krvácení, alergická reakce na
podání znecitlivující látky, kolapsový stav (slabost, mdloba). Mezi nejčastější pooperační
komplikace (objevují se po zákroku, řádově hodiny, dny) patří: krvácení hematomu v ráně, infekt v
ráně a rozpad rány. Léčba časných komplikací může být ambulantní, může si však vyžádat
hospitalizaci na oddělení. Mezi nejčastější pozdní komplikace (objevují se s odstupem od zákroku,
řádově měsíce, roky) patří: bolest v jizvě a okolí, nevzhledná jizva (keloid), píštěl v jizvě, barevné
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změny v jizvě, recidiva bradavic. Nezbytnou prevencí vzniku komplikací je spolupráce pacienta,
dodržování doporučení lékaře i sestry, potažmo celého léčebného procesu včetně užívání léků a
dodržování termínů kontrol a převazů.

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Ambulantní pacient krátce po zákroku odchází domů, nejlépe v doprovodu jiné osoby.
Hospitalizovaní pacienti zůstávají na lůžkové části oddělení. K tlumení bolesti po odeznění účinku
anestetika se užívají běžná analgetika Součástí medikamentů často bývá preventivní či léčebné
podání antibiotik, zejména u zákroků, kde lze předpokládat vznik infekce po operaci. Podání
antibiotik pacientům s umělou chlopní či pacientům se sníženou imunitou je plně oprávněné.
Pravidelné kontroly hojení rány v rámci převazů – většinou již ambulantně.

Vážená paní, pane,
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího
lékaře (eventuálně operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu
zajímá.
Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.
PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !
Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Jméno pacientky:.............................................................

Vysvětlující pohovor provedl:

Rodné č.:.................................

…………………………………………..Razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího proveden, a byla jsem
obeznámena s možnými komplikacemi.Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V Rakovníku dne.........................
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313 525 270

......................................... podpis pacientky
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