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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 

 
Vážená paní, vážený pane, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informován(a). 

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu jste se po dohodě s lékařem rozhodl(a) k provedení 
endoskopického zákroku na žaludku, tzv. sleeve gastroplastiky. Důvodem k jejímu provedení je, že trpíte obezitou. 
Obezita je důvodem mnoha zdravotních problémů a obtížně se léčí. Pokoušel(a) jste se o redukci hmotnosti 
pomocí diety a možná i dalšími způsoby léčby, ale ani tak jste nebyl(a) schopen(a) udržet svou váhu v normálu. 

Co je to endoskopická sleeve gastroplastika: 
před samotným zákrokem Vám bude provedena gastroskopie k vyloučení stavů žaludku, kvůli kterým by nebylo 
možné zákrok provést. K tomuto vyšetření jste již podepsal(a) zvláštní informovaný souhlas, který popisuje, jak 
vyšetření probíhá. Poté se k endoskopu připojí speciální nástroj (v současné době je možné použití zařízení 
Overstitch - Apollo Endosurgery, Endomina - Endotools terapeutics nebo POSE - USGI medical), který umožňuje 
prošití stěny žaludku. Cílem zákroku je zmenšení objemu žaludku, kdy bude jeho část vtažena dovnitř žaludku 
a sešita přibližně 8-12 stehy. Postup bude proveden endoskopicky, to znamená cestou, bez nutnosti provést 
chirurgické řezy v dutině břišní. 

Alternativní možnosti léčby obezity: 
- Dieta a cvičení. Je možné, že jste zkoušel(a) různé diety a programy tělesných cvičení bez dosažení 

výsledků. 
- Chirurgická tubulizace žaludku/plikace žaludku. Tyto chirurgické zákroky se používají ke zmenšení velikosti 

žaludku a obecně jsou považovány za méně invazivní než chirurgický bypass žaludku. Při tubulizaci 
žaludku je odstraněna velká část žaludku. Při plikaci žaludku se z žaludku nic neodstraňuje. Namísto toho 
je žaludek složen směrem dovnitř a ke zmenšení velikosti žaludku jsou použity stehy. 

- Chirurgický bypass žaludku. Operace žaludku, zahrnující různé postupy, prováděné obézním lidem. 
Snížení tělesné váhy je dosaženo zmenšením velikosti žaludku a přesměrováním toku živin do tenkého 
střeva.  

- Laparoskopické podvázání žaludku je chirurgický zákrok, který má pomoci snížit tělesnou váhu. 
Laparoskopická nastavitelná žaludeční manžeta je nafukovací silikonový prostředek, umístěný okolo horní 
části žaludku za účelem léčby obezity, určený ke zpomalení konzumace potravy a tím ke snížení 
zkonzumovaného množství potravy. Tato metoda může být efektivní, vyžaduje však intenzivní kontroly pro 
údržbu manžety. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Aby bylo možné zákrok provést co nejbezpečněji a nejdůkladněji, žaludek musí být prázdný. Před plánovaným 
vyšetřením nesmíte po dobu minimálně 6 hodin jíst, pít, ani kouřit. Zákrok se provádí v celkové anestezii - viz. 
informovaný souhlas pro podání anestezie. 

Jaký je postup při provedení zákroku: 
Vyšetření se provádí vleže na boku. Pacient je uspán - tzv. celková anestezie, takže během jeho provedení 
nebude nic vnímat. 

Jaký je postup po zákroku: 
Několik týdnů až měsíců po zákroku je nezbytné podstoupit několik kontrolních endoskopických zákroků. Tyto 
zákroky jsou spojeny s následujícími možnými riziky: krvácení, protržení žíly po zavedení kanyly a nežádoucí 
reakce na podané sedativum.  
Audiovizuální záznam: 
Průběh zákroku může být fotografován, dále pořizován videozáznam či audio nahrávka nebo televizní přenos 
v malém okruhu a tento materiál může být publikován v odborné literatuře či na odborných kongresech. V žádném 
případě nebudou žádné osobní informace identifikovatelné na základě publikování těchto záznamů. 
Jaké jsou možné komplikace zákroku: 
Procedura zmenšení objemu žaludku vyžaduje endoskopii. Mezi známá rizika endoskopie patří bolest v krku, 
poškození zubů, poranění dásní, obtíže při polykání, nucení ke zvracení, zvracení, pohmoždění, zčervenání, otok 
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a drobné krvácení. Mezi méně obvyklá rizika, spojená s endoskopií patří významnější krvácení vyžadující transfuzi 
krevních produktů, infekce, natržení jícnu, žaludku, způsobené endoskopem, vyžadující chirurgický zákrok, nebo 
dokonce fatální následky. Riziko se může zvyšovat se závažností stupně obezity. Bude od Vás požadováno 
podepsání zvláštního souhlasu s endoskopií, kde jsou podrobněji popsána rizika těchto zákroků. 

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Rizika celkové anestezie jsou podrobně popsána v informovaném souhlasu 
s anestézíí, se kterým budete také seznámeni.  

Rizika spopjená se samotným zmenšením žaludku jsou následující: krvácení do zažívacího traktu, poranění 
žaludku včetně možnosti jeho protržení a následným zánětem pobřišnice, poranění struktur v okolí žaludku. 

Zákrok je prováděn za účelem redukce hmotnosti. Samotná redukce hmotnosti může vést ke vzniku zdravotních 
problémů, jako jsou žlučníkové kameny, podvýživa, dehydratace, redukce svalové hmoty, převislá kůže. Toto 
nejsou rizika spojená se zařízením, ale spíše se jedná o efekt redukce hmotnosti. 

Pokud u Vás dojde k příliš velkému snížení tělesné váhy nebo pocítíte jiné závažné komplikace, spojené 
s procedurou, je možné, že budete muset podstoupit zákrok navracející objem žaludku do původních rozměrů. 

Nejsme schopni se stoprocentní jistotou garantovat, že dosáhnete dostatečný váhový úbytek po provedení 
zákroku. Celkový výsledek je závislý na mnoha faktorech, včetně vaší spolupráce s výživovým poradcem, úpravou 
životního stylu a podobně. Pokud nedosáhnete takového váhového úbytku, jaký jste si představovali, nevzniká tím 
nárok na vrácení finančních prostředků, které jste do léčby vložil. 

Výsledky zákroku: 
Výsledek zákroku sděluje lékař pacientovi okamžitě po výkonu. 

Dobrovolná léčba: 
Léčba obezity tímto způsobem je zcela dobrovolná, léčbu nemusíte podstoupit. Pokud jí nepodstoupíte, můžete 
pokračovat ve vašem normálním léčebném plánu, aniž by byla jakkoliv dotčena vaše další lékařská péče. 

Identifikační údaje pacienta(tky): 

Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  

Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 

Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  

Plánovaný výkon: 

Endoskopická sleeve gastroplastika 

Vysvětlující pohovor provedl: 

 

identifikace a podpis lékaře 
 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu.Měl(a) jsem možnost 
zeptat se sestry na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
 

Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji svého zdravotního 
stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými 
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech 
podstatných pro poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti svého zdravotního 
stavu, které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
 

Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 


