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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 Vám byl lékařem indikován operační výkon – escharotomie. 
 
Co je escharotomie: 
Jedná se o provedení uvolňujících nářezů, což je chirurgická technika k uvolnění stlačených tkání v oblastech těla 
postižených hlubokou popáleninou.   
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Indikací k escharotomii jsou hluboká cirkulární popálení. 
Tepelná destrukce kůže a podkoží vede často k vytvoření tzv. příškvaru, neboli eschary. 
Eschara se vyznačuje tím, že ztrácí původní elasticitu kůže a ztuhnutím tkáně dochází ke stlačení hlubších 
struktur, čímž vzniká nebezpečí závažného útlaku. Při cirkulárním postižení hrudníku omezuje dýchací pohyby, 
a na končetinách ohrožuje prokrvení končetiny. Kromě ohrožení životnosti končetiny, může dojít sníženým 
prokrvením i k prohloubení popáleniny. Při cirkulárním postižení krku dochází k útlaku krčních žil a ohrožení života.  
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Režim před výkonem se řídí doporučením anesteziologa před podáním celkové anestezie, nutno dodržet 2 hodiny 
od posledního příjmu tzv. čirých tekutin, za něž se obvykle považují voda, čisté ovocné šťávy bez dužiny, čistý čaj 
nebo černá káva bez mléka (max. 2 dcl) a alespoň 6 hodin od posledního příjmu i tzv. lehkého jídla nebo mléka. 
Tímto předejdete riziku zvracení a nebezpečí zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest, což je vážná 
anesteziologická komplikace.  
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Escharotomie se provádí pilovitým či vlnovitým nářezem kůže a podkoží skalpelem, v tělních oblastech 
s cirkulárním hlubokým popálením. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Mezi obecné chirurgické komplikace patří riziko krvácení s nutností operační revize a jeho zástavou. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Klidový režim v rámci celkové a lokální léčby, která se řídí celkovou závažností popáleninového traumatu, 
hloubkou a lokalizací popálenin.  
 
Alternativy výkonu:  
Neexistují alternativy navrženého výkonu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escharotomie 
 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/K%C5%AF%C5%BEe
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pop%C3%A1leninov%C3%BD_%C3%BAraz_(pediatrie)
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Chirurgick%C3%A9_instrument%C3%A1rium
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Escharotomie 

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 lékaře 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 
 
 


