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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

PRIAPISMUS – bolestivá erekce
Vážený pane,
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována léčba bolestivé erekce.
Máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován.
− Co je priapismus a jaký je důvod (indikace) léčby:
Priapismus je označení pro poměrně vzácný stav přetrvávající bolestivé erekce, obvykle bez předchozích erotických
podnětů. Základem léčby je snaha o záchranu ischemické tkáně. První pomocí je chlazení ledovou tříští. Přetrvá-li
priapismus déle než přibližně 24 hodin, vede k nevratnému poškození topořivých těles a k neschopnosti erekce.
Arteriální priapismus má prognózu příznivější, protože při něm není výrazněji narušena výživa tkání.
− Jaký je režim pacienta před výkonem:
Ošetřujícího lékaře musíte informovat o stavech, které zvyšují rizika případné operace. Jsou to alergie, krevní
choroby, poruchy srážlivosti krve, závažné interní choroby, infekční choroby včetně AIDS, užívané léky, zejména
preparáty snižující srážlivost krve. Oholení operačního místa.
− Jaký je postup při provádění výkonu:
Operace se provádí v celkové nebo spinální anestezii a trvá asi 30 minut. Prvním výkonem je punkce topořivých těles
s odsáváním krve, popř. s aplikací adrenalinu nebo metylénové modři. V případě selhání je na místě operační řešení.
Operace má za úkol odvést krev z penisu. Máme k dispozici tři možnosti vytvoření komunikace mezi:
a) topořivými tělesy a žaludem
b) topořivými tělesy a tělesem močové trubice
c) topořivými tělesy a žilou odvádějící krev z nohou
− Jaké jsou možné komplikace:
Jako každý operační výkon má i tento své komplikace:
- recidiva přeplnění kavernózních těles
- krvácení, otok, změna kvality erekce
- infekční komplikace (infekce rány, teploty)
- zúžení zevního ústí močové trubice
K těmto komplikacím přistupujeme s preventivními opatřeními a při výskytu se dají řešit!
• Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
V nemocnici budete hospitalizován asi 2-4 dny. První den je vhodný klidový režim na lůžku, budou Vám podávány
léky na tlumení bolesti. Sprchování je možno od 5. dne od operace, bez použití mýdla. Stehy se rozpustí a vypadnou
samy. Pohlavní život je možno obnovit po první kontrole v urologické ambulanci.
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 jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve
vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl. 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.
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