Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S OPERAČNÍM VÝKONEM

Konglutinace předkožky – slepení předkožky a žaludu
Vážení rodiče,
u Vašeho dítěte byla zjištěna konglutinace předkožky – slepení předkožky se žaludem, kterou je nutné
uvolnit. Pro Váš souhlas se zákrokem je potřebné, abyste již předem měli alespoň základní informace o
onemocnění a znali i případná rizika nebo možné následky výkonu. Před samotným výkonem s Vámi bude ještě
hovořit operatér, popř. jiný lékař, přitom Vám dále vysvětlí všechno, co budete chtít vědět o zákroku a
pravděpodobném průběhu léčby Vašeho dítěte. Tato písemná informace Vám má pomoci při Vašem vlastním
rozhodování ohledně souhlasu s léčbou.
Základní údaje o onemocnění
U většiny chlapců po narození nejde předkožka přetahovat, jedná se o normální stav, kterým je chráněn povrch
žaludu. S věkem potom individuálně rychle toto slepení předkožky a žaludu povoluje a u většiny chlapců ve věku
okolo 2 – 3 let lze předkožku volně přetahovat. Pokud i po dosažení 3 – 6 let nelze předkožku volně přetahovat,
většina chirurgů volí aktivní přístup. Způsobů léčby je více a záleží na rozsahu slepení předkožky a žaludu a
domluvě chirurga s rodiči, jaký konkrétní postup zvolí.
Důvod zákroku
Umožnit přetahování předkožky a udržování hygieny žaludu. V dospělosti pak je možnost obnažení žaludu nutnou
podmínkou k úspěšnému pohlavnímu styku.
Vyšetření
Pro vyšetření konglutinace předkožky je zcela zásadní klinické vyšetření lékařem, hlavně pohledem a pohmatem.
Jiná vyšetření nejsou nutná.
Chirurgická léčba
Jedná se o prosté rozlepení předkožky a žaludu a aplikaci masti do předkožkového vaku. Tento zákrok je krátký,
avšak pro pacienta bolestivý, proto je vhodné u některých pacientů provést výkon v krátkodobé celkové anestézii.
Pooperační průběh
Po uvolnění slepení jsou vnitřní list předkožky a žalud zarudlé a citlivé, někdy je i mírný otok předkožky. Chlapci
mohou pociťovat bolesti a pálení při močení. Tento stav se normalizuje během několika dní. K úspěšnosti a
trvalému efektu zákroku je nutná následná intenzívní péče o předkožku - po dobu asi 2 týdnů. V prvních několika
dnech je vhodné 2-3x denně provádět sedací koupele v heřmánku, a to zejména po vymočení, kdy může
předkožka štípat. Již od prvního dne po výkonu je nutné předkožku nejméně jednou a lépe 2x denně přetáhnout,
promastit borovou nebo jinou mastí a vrátit zpět. Toto přetažení není nikdy schopno dítě provádět dostatečně
samo. Pokud není toto přetahování předkožky prováděno důsledně rodiči již od prvního dne po výkonu, je
prakticky jisté, že dojde k obnovení slepení předkožky se žaludem. Tato poměrně častá recidiva onemocnění
není tedy způsobena nedokonalým lékařským ošetřením, ale nedůsledností v péči o dítě, které se v prvních dnech
často přetahování předkožky brání.
Komplikace
Někdy může po výkonu dojít k zcela nevýznamnému krvácení, popř. k zánětu předkožkového vaku. Při přetahování
předkožky pak může nastat situace, kdy předkožka uvázne ve žlábku za žaludem a nedaří se ji vrátit zpět (tzv.
parafimóza). Tento stav je vždy akutní a vyžaduje neprodleně odborné chirurgické ošetření.
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Vážení rodiče,
přejeme si, aby léčba Vašeho dítěte proběhla nerušeně, bez komplikací a aby se Vaše dítě mohlo vrátit co
nejdříve domů.

Souhlas rodičů dítěte (popř. jiného zákonného zástupce) s výkonem
Pacient/ka /x/ ……………………………………. …………………………………………………
jméno

zákonný zástupce /x/

Rodné číslo: ………………………/……….

příjmení

…………………………….

……………………….……………...

jméno

příjmení

………..
titul

Důvod výkonu (srozumitelně, laicky, specifikujte v níže uvedených bodech) :
Účel a povaha zdravotního výkonu, typ navrhované léčby, výhody a rizika pro pacienta, prognóza:

Poučení, zda má zdravotní výkon nějaké alternativy a zda má zákonný zástupce možnost zvolit si jednu
z alternativ:

Údaje o případném možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti, případné změny
zdravotní způsobilosti:

Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních (edukace), o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Byl/a jsem srozumitelně seznámen/a se zdravotním stavem pacienta/tky a s jeho možným vývojem. Byl/a jsem
poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně, včetně
všech rizik či komplikací.
Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné mně známé údaje o pacientově zdravotním stavu, které by
mohly nepříznivě ovlivnit jeho/její léčbu nebo ohrozit jeho/její okolí, zejména rozšířením přenosné choroby.

Souhlasím s navrhovaným postupem léčby. Podpis zákonného zástupce:

V Chrudimi dne ….……….……… v……..……..hod.

Jmenovka a podpis lékaře/řky: ………………………………..

/x/ vyplní zdravotnický zaměstnanec
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