
Číslo: 406    Revize: 02 

 

Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců FN Ostrava. 
1/2 

 
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

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

 

Informovaný souhlas pacienta 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 odstranění genitálních bradavic. 
 
Co jsou genitální bradavice: 
Jedná se o sexuálně přenosné, virové onemocnění kůže a sliznic, vyskytující se nejčastěji na genitálu a okolo 
konečníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o virové onemocnění, je nutno zákrok opakovat do doby, než dojde 
k úplnému vymizení všech bradavic. 
 
Princip léčby: 
Princip léčby spočívá v odstranění bradavic chirurgickou cestou, a to: 

  abrazí – odstranění bradavic menšího rozsahu ostrou lžičkou 

  excizí – odstranění bradavic většího rozsahu vyříznutím při: 

  lokálním znecitlivění (anestezii)  

  celkovém znecitlivění (anestezii)  
 
V indikovaných případech je odstraněná tkáň odeslána k dalšímu laboratornímu vyšetření. 
 
Volba anestézie: 
V případě místního (lokálního) znecitlivění lékař při zákroku aplikuje znecitlivující látku ve formě krému nebo 
injekce do bezprostředního okolí bradavic a zajistí tak přechodnou necitlivost místa, odkud se bradavice odstraňují. 
Pacient po zákroku odchází domů. Větší a rozsáhlejší zákroky nebo výkony prováděné v celkové anestézii 
vyžadují hospitalizaci. O výběru anestézie rozhoduje lékař, většinou již při první konzultaci s pacientem.  
U složitějších zákroků určuje volbu anestézie lékař-specialista (anesteziolog). 
 
Jaké jsou alternativy výkonu: 
Genitální bradavice lze také léčit podáváním lokálně působících přípravků s obsahem imiquimodu nebo 
podofylotoxinu, případně mražením tekutým dusíkem či odstraněním pomocí laseru. Tyto varianty léčby mohou být 
použity po odstranění bradavic chirurgickou cestou nebo mohou být voleny samostatně. O vhodném postupu léčby 
s ohledem na Váš zdravotní stav rozhodne ošetřující lékař. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Zákroky prováděné v celkové anestézii vyžadují provedení předoperačního interního vyšetření, které vyhotoví Váš 
praktický lékař a předanestetického vyšetření, které provede lékař specialista (anesteziolog). Anesteziolog Vás 
bude rovněž informovat o postupech a případných komplikacích navrhované anestézie. Po dobu minimálně  
6 hodin před výkonem nejezte, nepijte a nekuřte! 
 
Malé zákroky prováděné v lokálním znecitlivění nevyžadují žádnou předoperační přípravu, ta je nutná pouze  
u pacientů, kteří užívají léky ovlivňující srážlivost krve.  
 
Z uvedeného důvodu, prosím, vždy informujte ošetřujícího lékaře o všech lécích, které užíváte, a to jak 
pravidelně, tak i občas. Pokud užíváte léky ovlivňující srážlivost krve (např. Anopyrin, Warfarin, Lawarin, Godasal 
apod.), je nutné vysazení těchto léků několik dnů před plánovaným výkonem, a to dle pokynů Vašeho praktického 
lékaře! S ohledem na zajištění maximální bezpečnosti výkonu je nutné, abyste dále informoval(a) ošetřujícího 
lékaře o alergii na léky používané k místnímu znecitlivění, na alergii na lokální desinfekční přípravky nebo  
o skutečnosti, že máte kardiostimulátor! 
 

Odstranění genitálních bradavic (kondylomata accuminata) 
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh zákroku či hojení rány po 
výkonu. Nejčastější komplikace lze rozdělit dle období vzniku na: 
 
Časné komplikace - vyskytující se v průběhu výkonu nebo řádově hodiny či dny po jeho provedení. 
Časnou komplikací může být krvácení z místa odběru, kolapsový stav (slabost, mdloba), pokles krevního tlaku či 
porucha srdečního rytmu v důsledku působení znecitlivujících látek nebo alergická reakce po podání těchto látek. 
Další komplikací může být infekce v ráně nebo rozpad rány a bolestivost v ráně a jejím okolí a podobně. Léčba 
časných komplikací může probíhat ambulantně, ale může si také vyžádat Vaši hospitalizaci. 
U výkonu prováděného ambulantně mohou komplikace nastat až po Vašem odchodu z nemocnice. Z uvedeného 
důvodu je třeba při výskytu jakýchkoliv příznaků komplikace neprodleně informovat svého lékaře! 
 
Pozdní komplikace – vyskytují se řádově v měsících až letech po provedení výkonu. 
Mezi nejčastější pozdní komplikace patří: bolest v jizvě a okolí, nevzhledná jizva (keloid), píštěl v jizvě, barevné 
změny v jizvě nebo recidiva bradavic. K předcházení těmto pozdním komplikacím může značnou měrou přispět 
sám pacient správným dodržováním všech hygienických a režimových opatření doporučených zdravotnickým 
personálem. Důležité je také dodržení předepsaných termínů lékařských kontrol a převazů.  
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Je-li výkon prováděn ambulantně, odchází pacient krátce po jeho provedení domů, nejlépe v doprovodu jiné osoby. 
Hospitalizovaní pacienti zůstávají po výkonu na lůžkové části oddělení. K tlumení bolesti po odeznění místního 
znecitlivění se užívají běžně dostupné léky proti bolesti event. silnější analgetika, u dětí s výhodou v čípkové formě. 
Součástí léčby může být i preventivní či léčebné podání antibiotik, zejména u pacientů s umělou chlopní či 
u pacientů se sníženou imunitou.  
 
Pravidelné kontroly hojení rány a převazy probíhají většinou již ambulantně a jejich četnost určí ošetřující lékař, 
který Vás rovněž poučí o dalších případných opatřeních a postupech.  
 
Identifikační údaje pacienta/pacientky: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Odstranění genitálních bradavic (kondylomata accuminata) 

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 
 


