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INFORMOVANÝ SOUHLAS
rodiče nebo zákonného zástupce
Já, níže podepsaný(á) ..……................................................ r.č. .........................
bytem …………………………………………………………………………………………..
...................................................................…………………………………………………
tímto
p r o h l a š u j i,
že jsem byl(a) dostatečně a srozumitelným způsobem seznámen(a) s diagnózou:
…………………………………………..……………………………………….
a
komplexním způsobem léčení vč. plánovaného chirurgického výkonu u svého
dítěte (svěřence): ……………………………………………r.č.: …………………………..

Byl(a) jsem informován(a) jak se výkon provádí:
Podstatou operačního výkonu je:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nezasahuje se do nitra oka.
Operace se provádí v ………………………..anestézii.
Po operaci se aplikuje jen oční mast (kombinace antibiotika a kortikosteroidního hormonu),
případně jiný lék: ……………………………………………………………………………………
Oči se po operaci nezavazují - nezavazují.
Předpokládaní délka hospitalizace při nekomplikovaném průběhu je: …………………. dnů.

Byl(a) jsem informován(a) jaké jsou normální následky provedení výkonu, ať
krátkodobé nebo dlouhodobé:
Běžný pooperační stav zahrnuje:
překrvení spojivek v místě operace
drobné podspojivkové krvácení
hematom a otok víček.
jiné: ………………………………………………………………………………………………
Tento stav je provázen
pocity tlaku
bolesti
jiné: …………………………………………………………………………………………..
Ke zklidnění tohoto pooperačního stavu dochází přibližně do ……..týdnů.

Byl(a) jsem informován(a), že v dané situaci alternativní léčba mého
onemocnění neexistuje.
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Byl(a) jsem informován(a) o tom, z jakého důvodu se výkon provádí:
Cílem výkonu je: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Byl(a) jsem informován(a) jakého možné komplikace a následky má výkon i
možné projevy léčby a léků, a to zejména:
rozsáhlejší krvácení
vytvoření cysty ve spojivkové jizvě
jizvení s tahem a vývojem deformace víčka
poškození integrity očního bulbu
nejzávažnější komplikací s možnou ztrátou zraku je pooperačí nitrooční zánět, který se
vyskytuje raritně v důsledku poškození integrity bulbu.
Oční mast podávaná v souvislosti s výkonem obsakuje kortikosteroidní hormon, který může
zvyšovat nitrooční tlak. Dále obsahuje antibiotikum, které může, stejně jako další složky
masti, vyvolat alergickou nebo toxickou místní reakci

Byl(a) jsem seznámen(a) s případnou rehabilitací a domácí péčí: Standardní
pooperační domácí péče zahrnuje aplikace oční masti, nebo jiného léčebného přípravku
(……………………………..).

………………………………………………………………………………………………….
Na základě výše uvedeného dávám výslovný souhlas k tomuto výkonu:
………………………………………………………………………………………………….
V Litomyšli dne ....................……………………….
Poučení provedl MUDr. ................…………………., podpis .……………………...........
Podpis nemocného: ………………………………………………………………………….
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