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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 zahájení radioterapie pro 
nenádorové onemocnění. 
 
Co je radioterapie nenádorového onemocnění a co je jejím cílem: 
Léčba zářením se uplatňuje u celé řady onemocnění, které nejsou nádorového charakteru. Radioterapie užívá 
k léčbě ionizující záření. V dávkách použitých u léčby nenádorového onemocnění je toto záření schopno zmírnit 
bolest či příznivě ovlivnit zánětlivé procesy. Cílem této léčby je zlepšení kvality života pacienta. V průběhu 
ozařování je nutné, aby pacient vydržel ležet v ozařovací poloze v klidu a nehýbal se. 
Během léčby zářením není léčený člověk sám zdrojem záření! Může se tedy bez omezení stýkat se svými blízkými 
bez obav, že by je jakkoliv ohrozil. 
Radioterapii nelze provést u těhotných žen! 
 
Pokud by jste se chtěl(a) informovat o jiných možnostech léčby Vašeho onemocnění, učiňte tak v pohovoru 
s lékařem. 
 
Alternativa výkonu: 
Alternativou výkonu je podávání protizánětlivých léků nebo obstřik bolestivého místa. Bližší podrobnosti Vám sdělí 
ošetřující lékař. 
 
Jak se chovat před radioterapií: 
Jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu co nejdříve oznámit lékaři na radioterapeutickém pracovišti. 
 
Jaký je postup provádění této léčby (kde, jak často a jak dlouho): 
Ozařování musí předcházet odpovídající vyšetření. Rozhodnutí, zda je léčba zářením v konkrétním případě 
vhodná, musí vždy rozhodnout kvalifikovaný lékař – radioterapeut. 
Ten také tuto léčbu naplánuje a odpovídá za její průběh. Léčba probíhá ambulantně. Délku léčby určí lékař 
radioterapeutického pracoviště.  
Efekt léčby zářením obvykle nepřináší úlevu okamžitě. Bolesti zpravidla ustávají až po ukončení léčby, případně až 
za několik týdnů. Hodnocení dosaženého výsledku je možno hodnotit zpravidla až 3 měsíce po skončení léčby. 
 
Jaké jsou možné komplikace: 
Dávky záření, používané při léčbě nenádorových onemocnění jsou natolik malé, že nemohou vyvolat změny na 
kůži nebo poškodit hlouběji uložené tkáně. Nemohou rovněž způsobit celkové potíže nebo oslabit organismus. 
Pacient může nadále vykonávat běžné aktivity, nebude negativně ovlivněna ani schopnost řídit motorové vozidlo. 
Přestože tyto dávky záření nemohou vyvolat změny na kůži či jiných orgánech, je vhodné dodržování některých 
opatření. V každém konkrétním případě je vhodné poradit se s ošetřujícím lékařem na stupni tělesné zátěže, aby 
byl výsledek léčby co nejlepší. 
Z toho důvodu je nutné používání doporučených pomůcek (např. vložky do bot při ozařování patních ostruh apod.). 
Vhodnost používání pomůcek bude s pacientem projednána individuálně před zahájením léčby. 
Z rozhodnutí Vašeho ošetřujícího lékaře Vám může být před zahájením léčby, nebo i v jejím průběhu, provedeno 
plánovací CT vyšetření s aplikací kontrastní látky (nitrožilně, případně per os).Ta v některých případech vyvolává 
alergickou reakci, která se může projevit např. vyrážkou, nevolností, mírnými dechovými obtížemi. V případě 
závažné reakce však může dojít k anafylaktickému šoku, který i při veškeré zavedené léčbě může vést ke smrti 
pacienta. Abychom snížili riziko těchto komplikací na minimum, bude Vám před aplikací kontrastní látky podána 
patřičná premedikace. Zároveň je nutné, abyste nahlásili Vašemu ošetřujícímu lékaři tyto informace: alergie na 
léky, prach, pyly, zvířata, jod a jodové preparáty. Dále onemocnění štítné žlázy, srdce, cév, ledvin, 
cukrovku, sklon ke krvácení, nebo naopak ke srážení krve. Kontraindikací je rovněž těhotenství. 

Radioterapie při nenádorových onemocněních 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po dobu léčby je vhodné omývat ozařovanou kůži denně jen čistou vodou, nikoliv horkou. Na kůži není vhodné 
nanášet různé kosmetické prostředky, zejména pokud obsahují líh. Případná výjimka bude řešena s pacientem 
individuálně. 
 
Jakékoliv potíže během léčby je nutné konzultovat s lékařem ozařoven, který je přítomen na ambulanci, kde byla 
plánována léčba. 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Plánovaný výkon: 

Radioterapie při nenádorových onemocněních 

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 plánované léčbě zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S podáním výše uvedené léčby souhlasím. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji svého 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 
 
 


