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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

ARTROSKOPIE KOLENE
Vážená paní, Vážený pane,
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována ARTROSKOPIE KOLENE. Máte
nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován/a.
• Co je Artroskopie:
Operační metoda, která umožňuje pomocí speciální optiky prohlédnout kloub a pomocí speciálních nástrojů ho
ošetřit v jedné době. Vzhledem k tomu, že se jedná o mini-invazivní výkon je vždy alternativou výkon otevřený, ze
širšího operačního přístupu, s klasickým otevřením kloubu.
• Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Nejdříve je ověřena diagnóza. A následně se ošetří nitro-kloubní změny.
• Jaký je režim pacienta před výkonem:
Režimová opatření jsou spjaty s anestezií během výkonu. Samotná končetina je oholena a operovaný kloub je
operatérem označen šipkou.
• Jaký je postup při provádění výkonu:
Poloha pacienta je na zádech. Operační přístup je z malých bodových řezů v oblasti operovaného kloubu, které slouží
k zavedení optiky artroskopu a pracovních nástrojů do kloubu. Optika je napojena světlovodným kabelem na zdroj
světla a malou videokameru, kterou je obraz přenášen na monitor. K náplni kloubu se používá nejčastěji fyziologický
roztok, který je přiváděn do kloubu. Náplň roztokem umožňuje kloub během artroskopie proplachovat a odstraňovat
nepotřebnou tkáň. Výkon končí zašitím malých vstupních řezů, zavedením drénu. Pokud je pacient v epidurální
anestezii, může sledovat výkon v kloubu společně s lékařem na obrazovce.
• Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Nejobávanější komplikací je infekce kloubu, dále hluboký zánět žil s možnou embolizací, a útlakový syndrom - rozvoj
otoku, poruchy prokrvení a neurologických změn na operované končetině.
• Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Končetina musí být aktivní, jakmile je to možné. Po artroskopii u menších zákroků je možný ihned plný nášlap, u
větších zákroků odlehčení o berlích.
Předpokládaná délka hospitalizace se bude odvíjet od typu operačního výkonu, který budeme artroskopicky
provádět. Zpravidla u artroskopie kolenního kloubu se délka hospitalizace pohybuje okolo 1 dne.
První pooperační den jste zacvičeni v chůzi o berlích a propuštěni.
Délka pracovní neschopnosti úzce souvisí s typem výkonu a bude Vám po operaci důkladně vysvětlena včetně
léčebného režimu po zákroku či omezení sportovních činností. Bude Vám zároveň po operaci doporučena vhodná
sportovní aktivita v souladu s provedeným výkonem.
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, s jeho označením souhlasím.
Identifikační údaje pacienta:
V Krnově dne:
Jméno:
Rodné číslo:
Podpis:
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:
Jméno:
Rodné číslo:

Podpis:

Informovaný souhlas s výkonem: ARTROSKOPIE KOLENE

