SOUHLAS
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(Malý chirurgický výkon)
Anoskopie a následná ligace hemoroidů
POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:
Název poskytovatele
Centrum zdravotní péče Jirny (provozovatel: INC, a.s.)
Adresa poskytovatele
Tovární 19, 250 90 Jirny
Odbornost poskytovatele 501 – chirurgie
Lékař
PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI):
Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
Adresa bydliště
Zákonný zástupce – 1
Zákonný zástupce – 2
POPIS ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:
Anoskopie je proktologická metoda, která spočívá v kontrole oblasti konečníku a
prostoru mezi svěrači, a umožňuje tak včasnou diagnózu a léčbu onemocnění dolní části
tlustého střeva.

INFORMACE

O ZDRAVOTNÍ SLUŽBĚ

Účelem této zdravotní služby je vyšetření konečníku, řitního kanálu a přilehlé kůže.
Vyšetření se provádí v poloze na kolenou s lokty co nejvíce přisunutými ke kolenům a
rameny u podložky. Není bolestivé, při průchodu vyšetřovacího nástroje může být spojeno
s nepříjemným pocitem podobným průchodu tuhé stolice. Provádí se bez anestezie při plném
vědomí, neboť spolupráce pacienta při vyšetření je důležitou součástí vyšetřovacího postupu.
Vyšetřovací nástroj – anoskop – je jednorázová plastová pomůcka vyrobená pro jednorázové
vyšetření. Tubus se pomoci konického zavaděče vsune do dolní části střeva, které se během
několika minut vyšetří pohledem. Během celého výkonu je pacient v trvalém slovním
kontaktu s lékařem, který ho informuje o průběhu vyšetření a zároveň zjišťuje kondici
pacienta. Vlastní diagnostická část vyšetření trvá jen několik minut.
V případě nálezu, který je vhodný k okamžitému ošetření - nejčastěji hemoroidů 1. nebo
2. stadia, navazuje na diagnostický proces ošetření těchto hemoroidů metodou podle Barrona.
Jedná se o podvaz gumovým kroužkem, který je převlečen přes hemoroidální uzel nasátý
lehkým podtlakem speciálního přístroje. K tomuto způsobu ošetření jsou vhodné jen
hemoroidy do určité velikosti, bez probíhajícího zánětu, nekrvácející. V případě špatné
snášenlivosti nebo bolesti vzniklé při vyšetření bude toto po dohodě ukončeno.
Po provedeném podvazu hemoroidů následuje po dobu 2-3 dnů pocit cizího tělesa nebo
stolice v konečníku. Je způsoben podvázaným uzlem, po odumření tento uzel odejde se stolicí
a potíže ustanou. Někdy je tento proces provázen i odchodem malého množství krve.
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INFORMACE

O M O Ž N Ý CH K O M P L I K A C Í CH

Při podání lokálního anestetika může u pacienta dojít k alergické reakci pod obrazem
závratě, malátnosti, kolapsu nebo dechových potíží. I přes maximální opatrnost lékaře může
dojít během výkonu k poranění tkání v okolí konečníku charakteru trhliny sliznice, které je
následováno krvácením. Toto je možné ošetřit kompresí, pokud z důvodu špatného srážení
krve pokračuje, je nutný převoz do lůžkového zařízení s ošetřením krvácení v celkové
anestesii. Po ošetření hemoroidů Baronovou metodou, podvazem gumovým kroužkem, může
být po dobů 2-3 dnů pociťován tlak v řitním kanálu, který lze potlačit běžným analgetikem.
Po odumření podvázaného hemoroidu tyto potíže ihned ustávají. V oblasti konečníku se
mohou objevit podkožní výrony krve.

SOUHLAS

PACIENTA

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a)
a poučen(a) o průběhu Anoskopie včetně upozornění na možné komplikace. Při poučení
jsem měl(a) možnost klást dotazy. Veškeré mé dotazy mi byly zodpovězeny. Poučení
jsem porozuměl(a) a na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím
s provedením tohoto vyšetření.

--------------------------------------------datum

------------------------------------------.
podpis pacienta

Zákonní zástupci u nezletilého pacienta:

--------------------------------------------podpis zákonného zástupce – 1
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----------------------------------------podpis zákonného zástupce - 2

