SOUHLAS
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(estetické, funkční, plastické urologické výkony)
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 mužské obřízky (upravení funkčnosti předkožky) nebo frenuloplastiky (funkční
a estetické upravení krátké uzdičky penisu) je zajistit dostatečné přetažení předkožky
za účelem správného močení, hygieny, prevence zánětů, prevence poruch erekce
a prevence nádorů penisu. Příčinou zúžení předkožky a nemožnosti jejího přetažení může
být úraz, zánět nebo vrozené zúžení.
Výkon se provádí zpravidla v lokální anestezii. Lékař k anestezii použije 1% Mesocain
nebo 0,5 % Marcain injekčně nebo znecitlivující krém zvláště při výkonech u dětí.
Lokální znecitlivění je vyřazení pocitu bolesti v místě prováděného výkonu, které ale
téměř neovlivňuje životní funkce – vědomí, krevní oběh, dýchání a umožňuje kontakt
s nemocným a jeho spolupráci. Použití uvedených technik je vhodné i k provádění
malých chirurgických výkonů u nemocných, kteří mají závažná onemocnění, jako jsou
například choroby krevního oběhu, dýchacího systému, cukrovku atd. Před zahájením
vlastního zákroku se místo očistí a dezinfikuje. Výkon se provádí na chirurgickém sálku,
aby byly dodrženy zásady aseptického (sterilního) postupu.
Lékař odstraní zúžení na předkožce nebo odstraní zkrácení uzdičky a dle konkrétní situace
ránu sešije stehy ze vstřebatelného materiálu. Po výkonu je nutné dodržovat několik zásad
pro rychlejší hojení, omezení rozsahu otoků a hematomů. Mezi tyto zásady patří chlazení
operované oblasti gelovými vaky a klidový režim po dobu minimálně 2, lépe až 4 dnů.
Lze dále užívat enzymatické preparáty pro rychlejší a snadnější zhojení rány, vstřebání
případných hematomů atd., ale je nutno se vždy poradit s operatérem o jejich vhodnosti a
to již před výkonem. Do úplného zhojení ran a vypadání stehů není vhodné z důvodu

rizika infekce se koupat ale pouze sprchovat. Rány jsou zhojeny zpravidla za 2-3 týdny,
po tuto dobu je nutné dodržovat úplnou sexuální abstinenci.
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. Pacient může mít
pocit nespecifické závratě nebo malátnosti, u vegetativně labilních pacientů může dojít
až ke kolapsu.
I přes veškerou péči lékaře může při vlastním malém operačním výkonu dojít k částečným
komplikacím. V oblasti ran se mohou objevit krevní nebo serosní výrony, které se
postupně samovolně nebo s instrumentací vstřebají. Zřídka dojde k poškození (zúžení
zevního ústí) močové trubice. Všeobecné komplikace doprovázející malé chirurgické
výkony jako trombóza (vytváření se krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin),
embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během výkonu,
infekce v operačním poli, jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké.

SOUHLAS

PACIENTA

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a)
a poučen o malém chirurgickém 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 gynekologicko chirurgického výkonu.

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

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

Zákonní zástupci u nezletilého pacienta:

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

----------------------------------------podpis zákonného zástupce - 2

