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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 LERV – litotrypse extrakorporální 
rázovou vlnou. 
 
Co je LERV a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Vzhledem k výskytu konkrementu (kamene) v močových cestách jste byl(a) 
indikován(a) k provedení rozbití konkrementu extrakorporální rázovou vlnou. 
 
Alternativním řešením je otevřená operace, laparoskopická operace nebo 
endoskopická operace – přes močové cesty nebo přes vpich v boku pacienta.  
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
K výkonu se dostavíte s předoperačním vyšetřením (provedeno v režii 
praktického lékaře) nalačno. Den před výkonem je vhodné vynechat 
nadýmavou stravu. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon je prováděn při tlumení bolesti silnými analgetiky. Trvá asi 30-40 minut podle množství aplikované energie. 
Při této metodě jste uložen(a) na speciální lůžko, jehož součástí je generátor rázových vln. Do bederní oblasti je 
přiložen tubus, který se dotýká vaší kůže a který umožňuje přenos vytvořené energie do těla a její nasměrování 
přímo na konkrement (kámen). Konkrement je následně zaměřen za pomocí RTG, případně ultrazvuku a energie 
vycházející z tubusu je zacílena na cílový kámen. Opakované rázy (dávky energie) vyvolají následný rozpad 
konkrementu přímo v močovém systému. Rozpadlé zbytky konkrementu jsou následně vymočeny. 
 
Jaké jsou možné komplikace: 
Tento zákrok není spojen s narušením kožního krytu a jizvou, přesto má své komplikace: 

- krvácení z ledviny, 
- poranění ledviny až její prasknutí, většinou lze vyřešit bez nutnosti odstranění ledviny 
- bolesti při odchodu úlomků, 
- teploty při rozvoji infekce skryté v kameni, 
- podlitina v místě přiloženého tubusu, 
- nutnost opakování zákroku, případně použití jiné metody k odstranění konkrementu. 

 
K těmto komplikacím přistupujeme s preventivními opatřeními a při výskytu se dají řešit! 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po výkonu je nutný klidový režim s dostatečným zavodňováním. Prvních několik močení je doprovázeno výskytem 
krve v moči. Toto krvácení je způsobeno prostupem energie ledvinným parenchymem. Mohou se vyskytnout 
bolesti charakteru ledvinové koliky a to tehdy, když se úlomek konkrementu zaklíní v močových cestách a způsobí 
tak narušení odtoku moči z ledviny. Bohužel může být zaklínění úlomku natolik pevné, že si vyžádá další operační 
zásah k jeho odstranění (zopakování zákroku, případně endoskopické vynětí zbytkového konkrementu). 
 
 
V případě nejasností se obraťte s dalšími otázkami na lékaře. 
 

LERV – litotrypse extrakorporální rázovou vlnou 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

LERV – litotrypse extrakorporální rázovou vlnou 

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 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 
 


