Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, U KTERÝCH NPK, a.s.
– PRACOVIŠTĚ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE, VYŽADUJE
INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU
Vážené dámy,
vážení pánové,
s odkazem na platnou právní úpravu v oblasti poskytování zdravotních služeb podáváme pro
informaci přehled písemných informovaných souhlasů požadovaných v případě poskytování
zdravotní péče v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - pracoviště Chrudimská nemocnice.
Na základě ust. § 34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, v platném znění, je Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. - pracovištěm Chrudimské
nemocnice vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce,
jestliže má dojít k provedení náročnějších diagnostických nebo léčebných výkonů. V případech
níže uvedených budete požádáni o písemný souhlas. Před provedením výkonu budete ošetřujícím
lékařem podrobně seznámeni s povahou, přínosem, riziky i možnými alternativami daného
zdravotního výkonu. Pokud budete mít před poskytnutím zdravotní péče jakékoliv další otázky
ohledně konkrétního výkonu, neváhejte se s nimi obrátit na svého ošetřujícího lékaře.

PŘEHLED ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

-----------------------------------------------------------------------------------A
Amputace
Anestezie/sedace
Anestezie/sedace dítěte
Appendektomie

(klasickým způsobem)

Appendektomie

(laparoskopicky)

Artroskopie
-----------------------------------------------------------------------------------B
Biopsie jater
Bradavice
Břišní operace
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-----------------------------------------------------------------------------------C
Cerclage
Císařský řez
Cystoskopie
Cystoskopie u ženy
Cystoskopie u muže (flexibilní)
-----------------------------------------------------------------------------------D
Diagnostická laparoskopie
-----------------------------------------------------------------------------------E
Elektrická kardioverze
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - ERCP
Epidurální analgezie
Excize z vulvy/pochvy
Excize, extirpace (odstranění patologického ložiska a odeslání na histologické vyšetření)
Extirpace – odstranění kožního útvaru
Extirpace Bartoliniho cysty
Extrakce osteosyntetického materiálu
-----------------------------------------------------------------------------------F
Fibrobronchoskopie
-----------------------------------------------------------------------------------G
Gastroskopie
-----------------------------------------------------------------------------------H
Hemeroidy
Hrudní drenáž
Hrudní punkce
Hydrokéla
Hysterektomie břišní cestou
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Hysteroskopie s abrací
Hysterektomie poševní cestou
Hysterektomie s laparoskopickou asistencí (LAVH)
Hysterosalpingografie
-----------------------------------------------------------------------------------CH
Chirurgické odstranění kondylomat v oblasti genitálu
Cholecystektomie
Cholecystolitiáza
Chronická apendicitis
Chronické bolesti břicha
----------------------------------------------------------------------------------I
Implantace zevního kardiostimulátoru
Indukce porodu
Invaginace
-----------------------------------------------------------------------------------J
Jícnové echokardiografické vyšetření – TEE
-----------------------------------------------------------------------------------K
Koglutinace předkožky
Koloskopie
Konizace a jiné operace čípku děložního
-----------------------------------------------------------------------------------L
Laparoskopická antirefluxní operace – fundoplikace
Laparoskopická plastika tříselné kýly
Laparoskopické odstranění žlučníku
Laparoskopické zavedení peritoneálního katetru pro dialýzu
Laparoskopická operace tlustého střeva
Laparotomie
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Laparoskopické odstranění gonád
Laparoskopické odstranění vaječníku
Laparoskopická sterilizace
Lumbální punkce
-----------------------------------------------------------------------------------M
Moluska
-----------------------------------------------------------------------------------N
Nekrektomie
-----------------------------------------------------------------------------------O
Obřízka
Očkování anti-D
Odstranění nosních mandlí
(adenotomie)
Odstranění patrových mandlí
(tonsilektomie)
Odstranění patrových mandlí
(tonsilektomie dítěte)
Operace břišní kýly
Operace karotid
Operace karpálního tunelu
Operace křečových žil na dolních končetinách
Operace na břišní aortě
Operace na tenkém střevě
Operace na tlustém střevě
Operace nosní přepážky
Operace ortopedické
Operace prsní žlázy
Operace syndromu spánkové apnoe, chrápání
Operace štítné žlázy
Operace tepen zásobujících dolní končetiny
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Operace žaludku a dvanácterníku
Operační laparoskopie
-----------------------------------------------------------------------------------P
Perkutánní endoskopická gastrostomie
Perikardiální punkce
Pigmentový névus
Plastika tříselné kýly klasicky
Podání glukózy při provedení OGTT
Popáleniny
Poporodní sterilizace
Porod
Porod po předchozím císařském řezu
Poševní plastiky
Punkce ascitu
Punkce cysty na vaječníku
Pupeční kýla
Pylorostenóza
Punkční biopsie prostaty
-----------------------------------------------------------------------------------R
Repozice
Resekce jater
Resekce pankreatu
Retence varlete
Revize dutiny děložní
Revize dutiny děložní po porodu
-----------------------------------------------------------------------------------S
Separovaná abraze
Snesení kondilomat z vulvy
Sterilizace
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Sternální punkce
Synechie vulvy
-----------------------------------------------------------------------------------T
Transfuze
Tříselná kýla
-----------------------------------------------------------------------------------U
Ureterorenoskopie
Uretrovezikopexe břišní cestou
Uretrovezikopexe břišní cestou pomoci TVT/IVS pásky
Umělé ukončení těhotenství v I. trimestru
Umělé ukončení těhotenství v II. Trimestru
-----------------------------------------------------------------------------------V
Vaginální vedení porodu po přechozím císařském řezu
Varikokéla
Vulvektomie
-----------------------------------------------------------------------------------Z
Založení arteriovenosní píštěle
Zarůstající nehet
Zavedení nebo výměna ureterálního katetru/stentu
Zavedení centrálního žilního katetru
Zavedení CŽK
Zlomenina kosti
(operační řešení – osteosyntéza)
Zúžení předkožky
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