SOUHLAS
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(malý ortopedický výkon - obstřik)
POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:
Název poskytovatele
Centrum zdravotní péče Jirny (provozovatel: INC, a.s.)
Adresa poskytovatele
Tovární 19, 250 90 Jirny
Odbornost poskytovatele
Lékař
PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI):
Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
Adresa bydliště
Zákonný zástupce – 1
Zákonný zástupce – 2
POPIS ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

INFORMACE

O ZDRAVOTNÍ SLUŽBĚ

Účelem tohoto výkonu je invazivní (s porušením kožní integrity v daném místě) ovlivnění
chorobného stavu v oblasti kosti, kloubu, šlachy a přilehlých oblastí. Výkon se provádí
zpravidla v lokálním znecitlivění, používá se nejčastěji 1% Mesocain či 0,5 % Marcain.
V případě evakuace krve, hnisu či jiného výpotku, lze zaslat materiál k laboratornímu
vyšetření, záleží na druhu onemocnění a příčině, lékař Vás případně bude předem
informovat.
Na začátku výkonu lékař provede lokální znecitlivění injekční aplikací výše zmíněného
lokálního anestetika, dále je nutné místo dokonale dezinfikovat.
Poté lékař aplikuje injekčně léčivou látku na místo účinku. Po celou dobu výkonu je nutné
zachovat sterilitu a je důležitá spolupráce pacienta. Výkon nebude bolestivý, ale může
přinášet nepříjemné pocity. Je vhodné, aby na ně eventuelně pacient lékaře upozornil a ten
mohl eventuelně postup upravit. Po aplikaci léčiva lékař ránu sterilně překryje. Krytí je
vhodné ponechat po dobu určenou lékařem (např. do doby dalšího lékařského ošetření či
jak určí lékař), aby se zabránilo průniku infekce ze zevního prostředí či evetuelnímu
krvácení.
INFORMACE

O M O Ž N Ý CH K O M P L I K A C Í CH

I přes veškerou péči lékaře jsou možná rizika související s invazivním výkonem
nebo podáním farmakologických přípravků. Při či po podání lokálního anestetika může
u pacienta dojít k alergické reakci. Pacient může mít pocit závratě nebo malátnosti,
u vegetativně labilních pacientů může dojít až ke kolapsu, zvláště u labilních pacientů
či pacientů s onemocněním a léčbou kardiovaskulárního systému. Může dojít k hypotenzi
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(snížení krevního tlaku) nebo k poruše srdečního rytmu,od konkrétně mírné bradykardie
(zpomalení srdečního rytmu) až k AV blokádě (poruše rytmu vyžadující lékařskou první
pomoc). U pacientů s chronickou antikoagulační léčbou je riziko prudšího či déle
trvalejšího krvácení. Při nespolupráci (neklidu) pacienta hrozí nezdárné dokončení celého
výkonu s nutností opakovat jej znovu či s rizikem komplikací, např. při poranění cévy
dochází ke krvácení do okolních tkání nebo při poranění úponů až k nezvratným
poškozením spojených s poruchou hybnosti. Pokud pacient nebude udržovat místo
ošetření v čistotě, před vstupem infekce, může dojít k zánětlivé komplikaci v místě vpichu
či celkové infekci (sepsi), která až ohrožuje nemocného na životě.

SOUHLAS

PACIENTA

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a)
a poučen o malém ortopedickém výkonu včetně upozornění na možné komplikace.
Při poučení jsem měl 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 malého ortopedického výkonu.

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

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

Zákonní zástupci u nezletilého pacienta:

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

