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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 bylo lékařem indikováno laser-dopplerometrické vyšetření 
pomocí laseru Periscan PIM III. 
 
Co je laser-dopplerometrické vyšetření a jaký je jeho důvod (indikace): 
Je to nebolestivá neinvazivní vyšetřovací metoda, která může lékaři pomoci určit, zda se ve Vašem případě jedná 
o povrchovou nebo hlubokou popáleninu. Od toho se bude odvíjet také další způsob Vašeho léčení. Laserový 
paprsek o velmi nízké intenzitě 1 mW pronikne přes postiženou tkáň a na barevných diagramech se lékaři přímo 
zobrazí prokrvení Vaší postižené části těla. Díky nízké intenzitě použitého laserového záření nedochází nijak 
k ohrožení Vašeho zdraví a není tedy nutné při vyšetření používat zvláštní ochranné pomůcky.  
 
Jaký je režim pacienta před vyšetřením: 
Před tímto vyšetření není zapotřebí žádná speciální příprava. 
 
Jaký je postup při provádění vyšetření: 
Během tohoto vyšetření budete v poloze ležmo. Délka vyšetření je cca 2 minuty.  
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Žádné komplikace při vyšetření touto metodou nebyly pozorovány. Jelikož vyšetření je bezkontaktní, se 
vzdáleností vyšetřovací hlavice cca 20cm od rány, odpadá také riziko kontaminace. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení vyšetření: 
Po vyšetření není zapotřebí dodržovat žádná omezení. 
 
Alternativy výkonu: 
Alternativou laser-dopplerometrického vyšetření hloubky popálení je klinické hodnocení lékařem na základě 
vzhledu popálené plochy, citlivosti při doteku sterilní rukavicí a návratu prokrvení spodiny rány po krátkém 
zatlačení na rannou plochu (tzv. kapilární návrat), přesnost těchto vyšetření je o 40% nižší než u laser-
dopplerometrie. 
 
Kdo bude mít přístup k mým lékařským záznamům a osobnímu údajům: 
Veškeré informace získané měřením budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Citlivé údaje 
budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Správcem Vašich osobních údajů bude Fakultní nemocnice Ostrava.  
Vaše osobní údaje budou poskytovány Fakultní nemocnici Ostrava, jejím zaměstnancům a spolupracovníkům, 
příslušným státním úřadům, regulačním úřadům a etické komisi. Veškeré údaje budou analyzovány s cílem 
sledovat a hodnotit léčbu popálenin. Výsledky včetně fotografické dokumentace mohou být také prezentovány 
nebo publikovány na vědeckých a lékařských setkáních a zveřejňovány v odborných publikacích (časopisy, knihy). 
Ať už budou publikovány nebo prezentovány jakékoliv informace, nikdy nebudou obsahovat Vaše jméno ani žádné 
osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo ani plné fotografie obličeje).  
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Laser-Dopplerometrické vyšetření pomocí laseru Periscan PIM III pro popáleniny 

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. 
 
Byl(a) jsem poučen(a), že v průběhu léčby může být toto vyšetření, v rámci jedné hospitalizace, provedeno 
opakovaně z důvodu zjištění úspěšnosti či komplikací léčby a souhlasím s jeho provedením. 

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 
 
 


