
Číslo: 307    Revize: 03 

 

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). 
 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována léčba biostimulačním laserem. 
 
Co je terapie biostimulačním laserem: 
Jde o léčebnou techniku používanou k podpoře regeneračních schopností organismu prostřednictvím laserového 
záření nízkého výkonu. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Nejčastější aplikace jsou zlepšení stavu jizev (poúrazových a pooperačních), strií, omlazování a regenerace tkání, 
redukce celulitidy, okamžité zklidnění pleti po čištění, depilaci, regenerace pleti po nepřiměřeném slunění, zklidnění 
a léčba projevů akné a jiných zánětlivých procesů kůže, léčba oparů, ekzémů, urychlení vstřebání hematomů 
(modřin), hojení odřenin, léčba otoků, proleženin a vypadávání vlasů. 
 
Kontraindikace: 

1. Poruchy žláz s vnitřní sekrecí (např. štítná žláza). 
2. Zhoubné bujení na kůži, včetně stavů, které mohou ke zhoubnému bujení vést. 
3. Epilepsie a záchvatovitá neurologická onemocnění (při očním kontaktu). 
4. Probíhající akutní onemocnění (rýma, kašel, angína aj.). 
5. Riziko ozáření oční sítnice (jizva blízko oka, nespolupracující dítě apod.). 

 
Povinnost nemocného: 
Před zahájením léčby informujte lékaře o všech chorobách a lécích, které užíváte, abychom včas zachytili možnou 
kontraindikaci užití biostimulačního laseru. 
Nedívejte se ani s bezpečnostními brýlemi přímo do laserového paprsku nebo do laserového světla rozptýleného 
odrazovými plochami – hrozí nebezpečí trvalého poškození zraku až oslepnutí! 
 
Alternativy výkonu: 
V současné době neexistuje adekvátní alternativa k tomuto výkonu. Jedná se o podpůrnou léčbu. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před vyšetřením není nutné dodržovat speciální režim. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Ozáření probíhá za dohledu zdravotní sestry nebo lékaře. Před ozářením dostanete tmavé brýle, které po dobu 
ozáření chrání zrak před laserovým paprskem. Zdravotní sestra dále postupuje podle doporučení lékaře. Zapne 
příslušný přístroj, nastaví na ordinovanou dávku ozáření. Doba aplikace se pohybuje v rozmezí několika vteřin až 
minut, dle velikosti ošetřované plochy nebo jizvy. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Přímé ozáření oční sítnice může vést k postižení zraku až k slepotě. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po aplikaci biostimulačního laseru není nutný žádný zvláštní hygienický režim. 
 
 

Terapie biostimulačním laserem 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Terapie biostimulačním 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). 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 
 


