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IČ 00844641
INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

ODSTRANĚNÍ GENITÁLNÍCH BRADAVIC
Vážená paní, Vážený pane,
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám bylo lékařem indikováno ODSTRANĚNÍ GENITÁLNÍCH
BRADAVIC. Máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován/a.
• Co jsou genitální bradavice
Jedná se o sexuálně přenosné, virové onemocnění kůže a sliznic, vyskytující se nejčastěji na genitálu a okolo
konečníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o virové onemocnění, je nutno zákrok opakovat do doby, než dojde k
úplnému vymizení všech bradavic.
• Princip léčby
Princip léčby spočívá v odstranění bradavic chirurgickou cestou, a to: abrazí - odstranění ostrou lžičkou nebo excizí vyříznutím v lokálním znecitlivění (odstraněná tkáň je odeslána k dalšímu laboratornímu vyšetření).
• Jaké jsou alternativy výkonu:
Genitální bradavice lze také léčit podáváním lokálně působících přípravků, případně mražením tekutým dusíkem či
odstraněním pomocí laseru. Tyto varianty léčby mohou být použity po odstranění bradavic chirurgickou cestou nebo
mohou být voleny samostatně. O vhodném postupu léčby s ohledem na Váš zdravotní stav rozhodne ošetřující lékař.
• Jaký je režim pacienta před výkonem:
Vždy informujte ošetřujícího lékaře o všech lécích. Pokud užíváte léky ovlivňující srážlivost krve, je nutné vysazení
těchto léků několik dnů před plánovaným výkonem, a to dle pokynů Vašeho praktického lékaře! Informujte o alergii
na léky, na desinfekční přípravky nebo o skutečnosti, že máte kardiostimulátor! Je nutno před výkonem oholit
genitálie (u ambulantních výkonů proveďte prosím doma).
• Jaké jsou možné komplikace a rizika:
Krvácení z místa odběru, slabost, mdloba, pokles krevního tlaku v důsledku působení znecitlivujících látek nebo
alergická reakce po podání těchto látek. Dále, infekce v ráně nebo bolestivost v ráně a jejím okolí. V případě
komplikací neprodleně informujte svého lékaře, dostavte se na pohotovost!
Pozdní komplikace - vyskytují se řádově v měsících až letech po provedení výkonu (bolest v jizvě a okolí, nevzhledná
jizva (keloid), píštěl v jizvě, barevné změny v jizvě nebo znovu objevení se bradavic
• Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Po výkonu odcházíte domů, nejlépe s doprovodem. Kontroly hojení probíhají ambulantně, určí je lékař, který Vás
rovněž poučí o dalších případných opatřeních a postupech. K předcházení pozdním komplikacím může značnou
měrou přispět sám pacient správným dodržováním všech hygienických a režimových opatření doporučených
zdravotnickým personálem.
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.
Identifikační údaje pacienta:
V Krnově dne:
Jméno:
Rodné číslo:
Podpis:
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:
Jméno:
Rodné číslo:

Stav pacienta před propuštěním:
při vědomí
bez krvácení
poučen/a o režimu

Podpis:

Podpis lékaře, který propouští pacienta do
domácí péče:

Informovaný souhlas s výkonem: ODSTRANĚNÍ KONDYLOMAT

