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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

RADIKÁLNÍ ORCHIEKTOMIE
Vážený pane,
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám bylo lékařem indikováno ODSTRANĚNÍ VARLETE. Máte
nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován.
• Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Provedeným vyšetřením u vás bylo zjištěno nádorové onemocnění varlete. Výkon spočívá v odstranění varlete,
nadvarlete a části semenného provazce.
• Jaký je režim pacienta před výkonem:
K hospitalizaci budete potřebovat předoperační vyšetření.
Pokud užíváte léky na „ředění“ krve, upozorněte na tuto skutečnost ošetřujícího lékaře a dohodněte se na dalším
postupu. Od půlnoci před výkonem nejezte, nepijte a nekuřte. Za hospitalizace pak proběhne očista, včetně vyholení
operačního místa.
• Jaký je postup při provádění výkonu:
Operace se provádí v celkové anestezii. Operační řez začíná nad tříselným kanálem, který je otevřen, zde je
vypreparován provazec semenný a zachycen cévní svorkou, aby při manipulaci s varletem bylo zabráněno
nádorovým buňkám šířit se do oběhu krevní cestou. Pak se vytáhne varle do operačního pole, znovu je zhodnoceno,
zda v něm jsou změny charakteru nádorových změn. Pokud ano, přeruší se semenný provazec a varle se odstraní.
Tříselný kanál je zpevněn plastikou a operace je ukončena sešitím podkoží a kůže. Odstraněné varle je posláno na
histologické vyšetření, ke stanovení přesné diagnózy, která je důležitá pro určení dalšího léčebného postupu.
• Jaké jsou možné komplikace:
Jako každý operační výkon je i tato operace spojena s rizikem komplikací. Zde je uveden výčet nejběžnějších, ale i tak
ne často se vyskytujících.
Alergická reakce - na léčivo nebo dezinfekční prostředek. Může mít formu kopřivky, zarudnutí, svědění kůže.
Krvácení - v ráně (projeví se modřinou nebo vytékáním krve z operační rány, vzácně si vyžádá novou operaci).
Infekce operační rány - projeví se bolestivostí trvající déle jak 48 hodin či znovuobjevením se bolestí v operační ráně.
Většinou je doprovázená teplotou. Rána je zarudlá, bolestivá, se sekrecí tekutiny z rány.
Zánět žil - projeví se napětím a bolestí v lýtku, otokem.
Plicní komplikace - projeví se kašlem, teplotou, dušností, bolestmi v krku.
K těmto komplikacím přistupujeme s preventivními opatřeními a při výskytu se dají řešit!
• Jaký je režim pacienta po provedení výkonu
Je nutné se vyvarovat těžké fyzické námaze, zvláště ve smyslu zvedání těžkých předmětů. Může se objevit krevní
podlitina v oblasti řezu, která někdy sbíhá na šourek. Občas se vyvine i otok šourku. Funkci odstraněného varlete
přebírá druhé varle, a tudíž nedochází k žádné ztrátě plodnosti či hormonální funkce (je-li druhé varle v pořádku).
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.
Potvrdil jsem místo výkonu a s jeho označením souhlasím.
Místo výkonu je (označte prosím)
vpravo
vlevo
Identifikační údaje pacienta:
V Krnově dne:
Jméno:
Rodné číslo:
Podpis:
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:
Jméno:
Rodné číslo:

Podpis:

Informovaný souhlas s výkonem: ORCHIEKTOMIE

