
Číslo: 371    Revize: 05 

 

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(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). 
 
Princip léčby: 
Principem léčby je odstranění okrsku změněné tkáně tzv. vaporisací CO2 laserem. Laser je zařízení, které pracuje 
s vysokofrekvenční světelnou energií, která je přeměněna na energii tepelnou. Vaporisace tedy znamená doslova 
odpaření změněné tkáně pomocí této energie. Způsob léčby lze použít u některých kožních nádorů, ať již 
zhoubných či nezhoubných, u různých onemocnění kůže, podkožní tkáně, vaziva, u onemocnění jiných tělních 
systémů projevujících se na kůži, u některých typů jizev (po úrazech či předchozích chirurgických zákrocích), 
u infekčních onemocnění kůže typu virových bradavic, molusek. Výsledkem odstranění kožního projevu je defekt, 
který připomíná popálení. Vytvoří se krusta – strup – jehož velikost odpovídá velikosti ošetřené tkáně. Tato krusta 
se nejpozději do 14 dnů od ošetření odloučí spontánně a pod ní se nachází nová neporušená tkáň. 
 
Důležitá je Vaše spolupráce v době hojení, neboť nedodržováním zásad uvedených níže můžete dobu 
léčení prodloužit. 
 
Alternativy výkonu: 
Pokud byste se chtěl(a) informovat o jiných možnostech léčby Vašeho onemocnění, učiňte tak v pohovoru 
s lékařem. 
 
Volba anestézie: 
Většinu výkonů lze provádět v místní (lokální) anestézii, kdy lékař při zákroku aplikuje znecitlivující látku do 
bezprostředního okolí ložiska, které má být ošetřeno a zajistí tak přechodnou necitlivost místa. 
Znecitlivění před ošetřením povrchních lézí lze rovněž dosáhnout použitím masti s přísadou anestetika, kterou se 
místo 20 minut před zákrokem promaže. Pacient po zákroku odchází domů. Větší a rozsáhlejší zákroky si někdy 
vynutí hospitalizaci na lůžkové části oddělení. Jednoznačným důvodem k hospitalizaci je provádění zákroku 
v celkové anestézii (narkóze). O výběru anestézie (znecitlivění) rozhoduje lékař, většinou již při první konzultaci 
s pacientem. U složitějších zákroků určuje volbu anestézie lékař-specialista (anesteziolog). 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Zákroky prováděné v celkové anestézii vyžadují provedení předoperačního interního vyšetření, které vyhotoví Váš 
praktický lékař. Součástí předoperačního vyšetření před celkovou anestézií (narkózou) je posouzení výsledků 
anesteziologem v rámci tzv. předanestetického vyšetření. O realizaci tohoto vyšetření budete informováni lékařem 
při konzultaci na ambulanci. 
Malé zákroky prováděné v lokálním znecitlivění nevyžadují žádnou předoperační přípravu. Netřeba lačnět před 
operací. Pravidelně užívané léky (zejména léky ke korekci krevního tlaku, insulin, hormony) by se neměly před 
zákrokem vysazovat (užít i v den operace ve zvyklém dávkování). Pokud lze, 7-10 dní před zákrokem vysadit léky 
ovlivňující srážlivost krve (Anopyrin, Aspirin, Godasal, Ticlid, Tagren, APO-Tic, aj.). Vysazení Warfarinu (resp. 
Lawarinu) je nutno předem konzultovat s lékařem. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh zákroku či hojení rány.  
Komplikace při samotném zákroku nejsou časté, patří mezi ně krvácení, alergická reakce na podání znecitlivující 
látky, kolapsový stav (slabost, mdloba). Mezi nejběžnější časné pooperační komplikace (objevují se řádově do 
několika hodin event. dní) patří: krvácení ošetřeného místa, infekce, prodloužení doby hojení. Léčba časných 
komplikací může být ambulantní, může si však vyžádat hospitalizaci na oddělení. Mezi nejčastější pozdní 
komplikace (objevují se s odstupem od zákroku, řádově měsíce, roky) patří: bolest v jizvě a okolí, nevzhledná jizva 
(keloid), barevné změny v jizvě, recidiva kožního projevu v jizvě či okolí. Nezbytnou prevencí vzniku komplikací je 
spolupráce pacienta, dodržování doporučení lékaře i sestry, celého léčebného procesu včetně užívání léků 
a dodržování termínů kontrol a převazů. 

Ošetření projevů onemocnění lokalizovaných na kůži CO2 laserem 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Ambulantní pacient krátce po zákroku odchází domů, nejlépe v doprovodu jiné osoby. Hospitalizovaní pacienti 
zůstávají na lůžkové části oddělení. K tlumení bolesti po odeznění účinku anestetika se užívají běžná analgetika 
(Brufen, Ibalgin, Ataralgin, Nimesil, Aulin, aj.). Místo ošetření je po zákroku opatřeno krytím, které je možné po 24 
hodinách sejmout a omýt čistou vodou. Dále doporučujeme ošetřovat místo slabým dezinfekčním nebarevným 
roztokem. Za léta praxe se nám plně osvědčila obyčejná Alpa – Francovka, která obsahuje vysoké procento lihu, 
který je i součástí moderních dezinfekčních prostředků. Alpou místo potíráme pomocí vatové štětičky alespoň 6x 
za den do doby, až se krusta (strup) spontánně bez Vaší dopomoci odloučí. Pak lze místo ošetřovat běžným 
krémem, na který jste zvyklí. Režim může být odlišný - pak Vám bude sdělen ošetřujícím lékařem. 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Ošetření projevů onemocnění lokalizovaných na kůži CO2 laserem 
 
 
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). Bylo mi jasně vysvětleno uložení jizev a komplikace spojené s jejich hojením. 
 
Souhlasím s respektováním všech doporučení a rad, které mi byly poskytnuty za účelem co nejlepšího 
výsledku léčby. Při nedodržení rad a doporučení přebírám plnou zodpovědnost za svůj zdravotní stav. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala 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 nezatajila 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. 
 
Operace je na mou vlastní žádost. Svým podpisem stvrzuji, že jsem formulář přečetl(a), obsahu rozumím 
a s provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 


