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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S OPERAČNÍM VÝKONEM

ODSTRANĚNÍ (EXCIZE) KOŽNÍHO ÚTVARU
Vážená paní/pane,
byl Vám doporučen operační zákrok.
Informovaný souhlas znamená, že budete v následujícím textu podrobně, odborně a pro Vás srozumitelně poučen/a
o navrhovaném postupu léčby. Dále Vás poučíme o možných rizicích a následcích operace.
Každý i sebemenší operační výkon je spojen s určitými riziky. Námi navrhovaný postup (operace) by měl však svým
přínosem níže popsaná rizika převážit.
Vzhledem k Vašim obtížím Vám navrhujeme a doporučujeme:

ODSTRANĚNÍ (EXCIZE) KOŽNÍHO ÚTVARU
1. Důvod a cíl operace
Odstranění kožního útvaru, např. mateřského znaménka, kožního nádorku nebo zhnisané a opouzdřené mazové
žlázky, tzv. ateromu. Většinou je odstraněná tkáň odesílána k histologickému vyšetření ke stanovení diagnózy.
2. Povaha operačního výkonu
Operační výkon spočívá v odstranění postižené části kůže. Většinou je výkon prováděn ambulantně v místní
anestézii (znecitlivění). Kůže se hojí jizvou.
Cílem je vždy co nejlepší léčebný i kosmetický efekt, avšak v případě nádoru se zhoubnými rysy nebo podezření
na tento druh nádoru, stojí vždy na prvém místě jeho radikální odstranění a teprve na druhém místě efekt
kosmetický.
3. Rizika výkonu
I při správném postupu v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy (lege artis) mohou vzniknout
v souvislosti s uvažovaným zákrokem např. tyto komplikace:
krvácení, zánět, vznik hypertrofické či jinak esteticky nepříznivé jizvy, zmenšení citlivosti v operované oblasti,
bolestivost, v ojedinělých případech je nutno uzavřít vzniklý defekt odběrem kůže z okolí či vzdálenější části těla.
Ve vzácném případě poranění okolních struktur (cévy, nervy).
Další rizika jsou spojená s přihlédnutím k individualitě pacienta a jeho celkovému zdravotnímu stavu: poruchy
hojení ran a infekční komplikace.
4. Hospitalizace a rekonvalescence
Tento druh operačního výkonu většinou nevyžaduje hospitalizaci.
Předpokládaná doba rekonvalescence – průměrně 7-10 dní do zhojení rány a odstranění stehů. Většinou
nevyžaduje pracovní neschopnost.
5. Alternativy výkonu
Alternativy operačního výkonu: neoperovat, léčba zmrazením na kožním oddělení, v případě zhoubného nádoru
ozařování.
Rizika alternativního postupu: rozšíření kožního postižení, nutnost rozsáhlejšího výkonu s odstupem času,
nemožnost stanovení správné diagnózy při vyčerpání ostatních dostupných vyšetření, méně spolehlivý výsledek
při zmrazení nebo ozáření.
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Rozhodněte se, zda souhlasíte s navrhovanou léčbou a operačním zákrokem a vším, co s tím souvisí, nebo zda
odmítáte dát souhlas k výše uvedenému postupu léčby a operaci s plným vědomím toho, že toto rozhodnutí může
ovlivnit Vaše zdraví.
Zvláštní okolnosti, které nastanou během operace, mohou vést k rozšíření operačního zákroku nebo změně
operačního postupu. Prosíme Vás o souhlas i s touto zřídka se vyskytující možností. Pokud bychom museli
postupovat jen v původním rozsahu operace, mohlo by to pro Vás znamenat i zátěž dalšího operačního zákroku.

Souhlas pacienta nebo zákonného zástupce :
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a dostatečně a srozumitelně informován/a o způsobu provedení výše
uvedeného zákroku, o důvodech a cílech operace, povaze operačního výkonu, rizicích výkonu, hospitalizaci a
rekonvalescenci, alternativách výkonu.
Na základě těchto informací s výkonem souhlasím a budu plně respektovat a dodržovat pokyny ošetřujícího
personálu.
Pacient/ka: ……………………………………………………………… RČ: ……………………………….. Oddělení: ………………………………..
Bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Zákonný zástupce/opatrovník: ……………………………………………… RČ: ………………………………
Bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….
podpis pacienta/zákonného zástupce
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