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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, který Vám byl navržen ošetřujícím lékařem, máte nezadatelné právo být před tímto rozhodnutím o těchto 
postupech podrobně informován(a). 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu a lokálního nálezu Vám bylo ošetřujícím lékařem indikováno 
laserové ošetření Er YAG laserem (dále v textu jen erbiový laser). 
 
Jaký je mechanismus účinku erbiového laseru: 
Laser je zařízení, pracující s vysokofrekvenční světelnou energií, která je v ošetřované tkáni přeměněna na energii 
tepelnou a působí tzv. vaporizaci (tzn. odpaření tkáně). Laser vysílá velmi přesně zaměřený světelný paprsek, 
který cíleně zasáhne pouze ložisko, vhodné k odstranění.  
 
K jakým zákrokům se erbiový laser používá? 
Erbiový laser se používá k zákrokům léčebným a v estetické medicíně. Léčebně se  erbiový laser nejčastěji 
uplatňuje při korekci různých typů jizev (poúrazových, pooperačních, jizev po akné nebo u pajizévek – tzv. strií), 
dále u některých typů kožních projevů typu výrůstků a kožních nádorů. U tohoto typu kožních onemocnění 
doporučuje ošetření kožní lékař, které potvrdí nebo zamítne lékař laserového centra. V oblasti estetické medicíny 
je erbiový laser široce používán k omlazení kůže (dále v textu rejuvenace). Principem této metody je intenzívní 
prohřívání hlubokých vrstev kůže, jehož důsledkem je novotvorba kolagenního vaziva. Současně dochází k velmi 
šetrnému odstranění nejpovrchnějších vrstev pokožky. Kůže se po ošetření postupně zpevňuje zevnitř, dochází 
k vypínání pokožky a k redukci vrásek. 
Resurfacing je laserová metoda ošetření pleti, při níž je pomocí laserového paprsku odstraněna svrchní vrstva 
pokožky. Výsledkem resurfacingu je vyhlazení jemných a částečně i hlubokých vrásek a jizviček. Dochází k vypnutí 
pleti a rovněž ke dlouhodobé stimulaci tvorby kolagenu, což dodává pleti mladistvý vzhled. Využívá se metoda 
frakčního laserového ošetření. Konečný efekt závisí jednak na vstupní míře projevů stárnutí kůže a genetické 
predispozici, jednak na zvoleném typu ošetření. Principem zákroku je dopad velkého množství jednotlivých 
laserových paprsků současně na kůži. V místě dopadu je vaporizací odstraněna (čili odpařena) tenká svrchní 
vrstva kůže a přeměnou laserové energie v energii tepelnou dochází k intenzívnímu prohřátí hlubokých vrstev 
kůže. Teplo způsobí napnutí kolagenních vazivových vláken v hlubokých vrstvách kůže, čímž dochází k vypnutí 
pokožky a současně vyvolá i tvorbu nového kolagenu, která přetrvává 3 až 6 měsíců po ošetření. Na kůži 
ošetřované oblasti zůstávají volná místa, kam laserové paprsky nedopadají. Z těchto ostrůvků tepelně nedotčené 
kůže dochází k hojení a regeneraci ošetřené pokožky, tvoří se zde nové kožní buňky a vazivo, které tvoří základ 
omlazené kůže ošetřené oblasti. Výsledkem je kompletní obnova celé svrchní vrstvy kůže (epidermis), změlčení 
vrásek, zvýšení pružnosti a napětí pokožky v ošetřené oblasti (nejčastěji obličej, krk, hřbety rukou). Změny jsou 
zjevné již velmi brzy po zákroku (řádově v průběhu dní), konečný efekt je nejvýraznější po 3 až 6 měsících. Účinek 
je dlouhodobý a při správné ochraně před UV zářením a škodlivinami vydrží několik let. Pro dosažení optimálního 
účinku je vhodné ošetření opakovat 2-3krát v odstupu 4 týdnů. Tento efekt lze vyvolat i aplikací erbiového laseru 
na sliznici dutiny ústní. 
 
Důležitá je Vaše spolupráce v době hojení, neboť nedodržováním zásad uvedených níže můžete dobu 
léčení prodloužit. 
 
Kdy je ošetření Erbiovým: YAG laserem nevhodné (kontraindikace): 
Kontraindikací ošetření je vždy těhotenství, epilepsie, poruchy srážlivosti krve, dermatitida, psoriáza, opary, 
intenzivní opálení od slunce, aplikace na oblast štítné žlázy a okolí při onemocnění štítné žlázy, maligní 
onkologické onemocnění, febrilní horečnaté stavy, akutní virová, bakteriální, plísňová či jiná infekce, stavy po 
ozařování čili radioterapii, tendence ke tvorbě keloidů, sklerodermie, vitiligo, infekční virové bradavice, infekce 
virem lidské imunodeficience (HIV), stavy celkového tělesného vyčerpání a diagnosticky neobjasněné stavy. 
Laserové ošetření je kontraindikováno, trpí-li pacient fotosenzitivitou na světlo o vlnové délce 2940nm nebo trpí 
záchvatovitým onemocněním vyvolávaným světlem. Kontraindikací výkonu je rovněž přecitlivělost na chlad 
(Raynaudův syndrom), kardiostimulátor, elektronické ušní implantáty, antikoagulační terapie (Warfarin, Pelentan, 

Ošetření projevů onemocnění lokalizovaných na kůži Erbiovým: YAG 
laserem 
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Heparin, ...). Letní měsíce s vysokou intenzitou slunečního svitu (UV záření) a tedy vyšším výskytem možných 
komplikací (dále v textu) jsou pro laserovou terapii nevhodné.  
 
Alternativy výkonu erbiovým laserem: 
Ošetření (léčebné či estetické) je nadstandardní léčebnou metodou, kterou nehradí zdravotní pojišťovny. 
Alternativou výkonu je tedy standardní způsob léčby bez použití laserterapie. 
Pokud byste se chtěl(a) informovat o jiných možnostech léčby Vašeho onemocnění, učiňte tak v pohovoru 
s lékařem.  
 
Volba anestézie: 
Naprostá většina ošetření je prováděna v místní (lokální) anestézii chladem, kdy je ošetřovaná oblast chlazena 
cíleným proudem studeného vzduchu, jehož účinkem dochází k potlačení vnímání bolesti. Ošetřovaná oblast může 
být znecitlivěna také injekční aplikací lokálního anestetika, kdy lékař při zákroku aplikuje znecitlivující látku do 
bezprostředního okolí ložiska, které má být ošetřeno. Další možností je znecitlivění ošetřované oblasti pomocí 
anestetického krému, který je na kůži aplikován obvykle 30 minut před zákrokem. O výběru způsobu anestézie 
(znecitlivění) rozhoduje lékař po pečlivé konzultaci s pacientem. U složitějších zákroků určuje volbu anestézie 
lékař-specialista (anesteziolog). 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Naprostá většina zákroků je prováděna v místním znecitlivění, tyto zákroky nevyžadují žádnou předoperační 
přípravu. Před ošetřením není potřeba být lačný. Oznamte lékaři, pokud trpíte jakoukoli alergií na léky! Pravidelně 
užívané léky (zejména léky ke korekci krevního tlaku, insulin, hormony) se před zákrokem nevysazují (užít i v den 
operace ve zvyklém dávkování). Je vhodné 7–10 dní před zákrokem vysadit léky ovlivňující srážlivost krve 
antiagregací (Anopyrin, Aspirin, Godasal, Ticlid, Tagren, APO-Tic, aj.) – možnost a způsob vysazení těchto léků je 
nutné před zahájením laserterapie konzultovat s lékařem, který tyto léky ordinoval. Léky způsobující fotosenzitivitu 
neboli zvýšenou citlivost kůže na slunce (např. Deoxymykoin, antihistaminika, antidepresíva, antipsychotika, 
močopudné léky, všechny hormonální léky a další) musí být vysazeny několik dnů před ošetřením. V kombinaci 
s aplikací laseru mohou způsobit nežádoucí účinky jako např. pálení, bolestivost, otok, puchýře, nežádoucí jizvení 
či barevné změny kůže. Pokud pacient již podstoupil léčbu izotretinoinem (Roaccutane, Curacné, Aknenormin, 
Isotretin, Isotretinhexal) je možné ošetření laserem až v odstupu 6ti měsíců od ukončení užívání těchto léků. Místní 
léčba projevů akné v ošetřované oblasti by měla být rovněž přerušena, a to 3 dny před ošetřením laserem. Pokud 
má pacient virovou infekci virem Herpes simplex čili tzv. opar v oblasti zamýšleného ošetření laserem nebo 
v blízkosti této oblasti, pak je ošetření laserem kontraindikováno a nelze je provést. Pokud má pacient v anamnese 
opakovaně prodělaný opar, je před ošetřením laserem velmi vhodné zahájit přípravu na výkon podáním léků 
s antivirovými účinky. Užívání veškerých léků a doporučení stran postupu před a po ošetření je nedílnou 
součástí konzultace s ošetřujícím lékařem na ambulanci laserové terapie, která proběhne vždy před prvním 
zákrokem. Pokud došlo ke spálení kůže sluncem, je nutné zachovat nejméně 3týdenní odstup před zahájením 
laserové terapie. Kůže v ošetřované oblasti musí být před ošetřením čistá, bez krémů, mastí, gelů, deodorantů, 
parfému, či jiných lokálních a kosmetických přípravků. Všechny ošetřované oblasti s přirozeným ochlupením je 
vhodné před zákrokem vyholit; ochlupení by nemělo být delší než 1 – 2 mm. U kuřáků je zvýšené riziko vzniku 
barevných změn v ošetřované oblasti, proto je nutné nekouřit minimálně 10 dní před a 10 dní po zákroku, a to 
zejména při ošetření v oblasti obličeje. Zákroky prováděné v celkové anestézii vyžadují provedení předoperačního 
interního vyšetření, které vyhotoví Váš praktický lékař nebo internista. 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. U většiny případů stačí jedno 
až dvě ošetření, pouze u těžších kožních změn (hluboké vrásky a jizvy) je nutné laserové ošetření s časovým 
odstupem zopakovat vícekrát. Ambulantní pacient krátce po zákroku odchází domů, doprovod jiné osoby je 
vhodný. Hospitalizovaní pacienti zůstávají na lůžkové části oddělení. K tlumení bolesti po odeznění účinku 
anestetika se v případě bolestí užívají běžná analgetika (Brufen, Ibalgin, Paralen, Ataralgin, Nimesil, Aulin, aj.).  
 
Nepodceňujte význam výše uvedených informací a sdělte lékaři laserového centra všechny informace o svém 
zdravotním stavu. Zamezíte tím možným nežádoucím efektům laserové terapie. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Celé ošetření probíhá velice rychle (řádově minuty až desítky minut), délka ošetření závisí pouze na velikosti, 
množství a charakteru lézí, které jsou ošetřovány. Během výkonu je nutné vždy používat speciální ochranné brýle, 
které zajišťují ochranu očí před průnikem laserového paprsku, který může za určitých podmínek způsobit 
poškození zraku. Ošetřované místo je nutno před zákrokem očistit. Povrch pokožky musí být před zahájením 
laserového ošetření zcela čistý a suchý. V průběhu výkonu se může v ošetřované oblasti objevit drobné kapilární 
krvácení. Při zákroku mohou někteří pacienti pociťovat nepříjemné pocity tepla a štípání či pálení na kůži. Tyto 
vjemy mohou přetrvávat několik hodin po zákroku. 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Místo ošetření je po zákroku opatřeno krytím, které je možné zpravidla po 24 - 48 hodinách sejmout a místo 
ošetření omýt čistou vodou bez mýdla. Bezprostředně po ošetření je kůže zarudlá a může být přítomen mírný otok, 
který u většiny pacientů vymizí do 24 hodin po výkonu. Intenzita začervenání je individuální a závisí na typu 
a hloubce ošetření a v některých případech může přetrvávat i několik dní (v průměru 3-5 dní). V tomto období je 
nutné věnovat pokožce zvláštní péči tak, jak Vám bude doporučena ošetřujícím lékařem. Zpravidla je doporučeno 
šetrné omývání ošetřené oblasti vodou a slabým nebarevným dezinfekčním roztokem (např. Octenisept) 
s následným promašťováním ošetřené oblasti neparfémovanými nedráždivými hydratačními krémy či indiferentními 
mastmi 3-4krát denně obvykle po dobu 4–7 dní. Pro zakrytí ošetřených oblastí může být s odstupem několika dní 
po ošetření použit make-up. Při projevech pocitů tepla, štípání či pálení na kůži je vhodné aplikovat chladivé 
obklady, které rovněž napomáhají ke zmírnění a rychlejšímu ústupu případných otoků. V následujících 5-7 dnech 
po zákroku je rovněž důležité předejít vzniku úrazu a mechanického dráždění v oblasti ošetření. V případě laserové 
terapie jizev vzniká ranná plocha, jejíž zhojení lze očekávat během 1–3 týdnů dle hloubky a rozsahu ošetření. 
Nutností jsou pravidelné kontroly a převazy u ošetřujícího lékaře.  
Po rejuvenaci obličeje se postupně během několika dnů svrchní vrstva kůže začne olupovat a začíná se objevovat 
omlazená pokožka růžové barvy. Po omlazení a vypnutí pleti erbiovým laserem je nutné počítat s vyřazením 
z pracovního a společenského života po dobu několika dnů až 2 týdnů podle hloubky ošetření. Výsledkem 
odstranění kožní léze je defekt, který připomíná povrchní popálení či oděrku. V průběhu hojení se vytvoří krusta 
neboli strup, jehož velikost odpovídá velikosti ošetřené plochy a pod ním probíhá novotvorba kůže. Po dohojení 
dochází k samovolnému odloučení a uvolnění strupu. Nově vytvořená epidermis je světle růžové barvy. Po dobu 8 
týdnů po laserovém ošetření je nutné vyhnout se slunění a používat krém s ochranným UV faktorem 50+. Režim 
po ošetření a způsob místní léčby s doporučením vhodných přípravků může být individuálně odlišný a vždy Vám 
bude sdělen ošetřujícím lékařem. Vaše spolupráce v průběhu hojení je vysoce důležitá, neboť nedodržováním 
zásad uvedených níže můžete dobu léčení výrazně prodloužit. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit nekomplikovaný průběh zákroku a hojení rány. Mezi nejběžnější 
časné pooperační komplikace (objevují se řádově do několika hodin, event. dní) patří krvácení ošetřeného místa, 
infekce, povrchové popáleniny, někdy event. i s drobnými puchýřky. Léčba časných komplikací může být 
ambulantní, v závažných případech si však může vyžádat hospitalizaci na oddělení. Mezi možné pozdní 
komplikace (objevují se s odstupem týdnů až měsíců) patří prodloužení doby hojení, nežádoucí jizvení ve formě 
hypertrofické (vyvýšené), keloidní (vyvýšené a přerůstající) a atrofické (pod úrovní okolní kůže) jizvy, recidiva čili 
opakovaný výskyt ošetřené kožní patologie, barevné změny ve smyslu hypo- a hyperpigmentací. Nezbytnou 
prevencí vzniku komplikací je spolupráce pacienta a důsledné dodržování doporučení lékaře v průběhu celého 
léčebného procesu včetně užívání léků a dodržování termínů kontrol a převazů. 
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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 Erbiovým: YAG 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. 
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. 
 
Byl(a) jsem poučen(a), že v průběhu léčby může být toto ošetření provedeno v časovém odstupu 
opakovaně z důvodu zajištění co nejvyšší úspěšnosti léčby a souhlasím s jeho provedením. Jsem si plně 
vědom(a), že se jedná o léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, a tímto se zavazuji uhradit tuto léčbu 
v její plné výši. 
 
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. 
 
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 
 


