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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

HRUDNÍ DRENÁŽ

Vážená paní, Vážený pane,
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována HRUDNÍ DRENÁŽ. Máte nezadatelné
právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován/a.
• Co je to hrudní drenáž:
Jedná se o léčebný výkon, při kterém zavádíme hadičku mezižeberním prostorem do pohrudniční dutiny. Účelem je
odsátí vzduchu nebo tekutiny z této dutiny a tím umožnění rozepnutí plíce.
• Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Hrudní drenáž se využívá u některých stavů, které jsou spojeny s přítomností vzduchu nebo tekutiny v pohrudniční
dutině a nelze tyto stavy řešit jiným způsobem. K těmto stavům může dojít při poranění hrudníku, některých plicních
chorobách, samovolně ale i po lékařském výkonu. Zákrok nemá alternativu.
• Jaký je režim pacienta před výkonem:
Režim před zákrokem je určen povahou onemocnění, pro které je zákrok prováděn. Je vhodné nekouřit. Lékař může
rozhodnout o podání určitých léků před výkonem.
• Jaký je postup při provádění výkonu:
Tento výkon nevyžaduje speciální přípravu. Při výkonu zaujímáte polohu vsedě nebo vleže na nepostižené straně
hrudníku. Po případném vyholení místa vpichu, dezinfekci kůže a místním znecitlivění provedeme krátký řez kůží a
poté zavedeme drén, který napojíme na speciální systém lahví, který zabezpečuje sání vzduchu či tekutiny. Aby drén
zůstal na svém místě, zajistíme jej stehem ke kůži.
• Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Výjimečně může dojít k alergické reakci na použité léky, ke krvácení z operační rány.
Může nastat vzestup teploty s rozvojem infekce a následnou léčkou antibiotiky.
Vzácnou komplikací je poranění plíce drénem (v krajním případě s nutností operačního řešení).
Při drenáži může dojít k úniku vzduchu do podkoží, tento se řeší úpravou režimu drenáže, vzduch se z podkoží
postupně vstřebá.
Bolest v místě zavedení drénu lze účinně tlumit léky.
V některých případech, kdy je již výpotek částečně vazivově přeměněn a vinou vazivových srůstů v pohrudniční
dutině je rozdělen do tzv. kapes, v tomto případě může být kompletní odsátí výpotku obtížné nebo nemožné, lékař
Vám může doporučit operační řešení.
Také v případě některých typů pneumotoraxů (přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině) nemusí být drenáž úspěšná
a je nutno provést řešení chirurgickou cestou.
• Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Při zavedené hrudní drenáže je třeba dodržovat klidový režim, normálně dýchat a odkašlávat, informovat lékaře o
případném uvolnění drénu nebo jiných potížích. Může být přistoupeno k dechové rehabilitaci: pacient je
zdravotnickým personálem poučen o určitých cvicích či dechových manévrech s jednoduchými pomůckami, které
napomáhají léčení nemoci. Pacient je po dobu hrudní drenáže a podle stavu i několik dnů po jejím ukončení
hospitalizován. Doba hrudní drenáže se řídí povahou onemocnění, pro které je zaváděna. Trvá od několika dnů do
několika týdnů. Pokud je nutno drenáží aktivně odsávat, je nutno omezit Váš pohyb, nesmíte sami manipulovat
s drenážním systémem. Vždy přivolat personál.
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razítko a podpis indikujícího 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. 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. Potvrdil/a jsem místo výkonu a s jeho označením souhlasím.

Identifikační údaje pacienta:
Jméno:

Rodné číslo:

Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:
Jméno:
Rodné číslo:

V Krnově dne:
Podpis:

Podpis:

Informovaný souhlas s výkonem: DRENÁŽ HRUDNÍKU

