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

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, U KTERÝCH NPK, a.s.
– PRACOVIŠTĚ LITOMYŠLSKÁ 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 Litomyšlská 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 Litomyšlské
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
Abdominální hysterektomie

(operační odstranění dělohy břišní cestou)

ACP DOUBLE SYRINGE

(aplikace vlastní separované krevní plazmy)

Akutní ošetření penetrujícího poranění oka
Ambulantní anestezie
Amputace končetiny

(trvalé odstranění části končetiny)

Anestezie při hospitalizaci – dítě
Anestezie při hospitalizaci – dospělý
Aspirační biopsie ze štítné žlázy tenkou jehlou
(odběr tkáně tenkou jehlou)

Autotransfuze

(transfuze vlastní krve)
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----------------------------------------------------------------------------------B
Bazální iridektomie
Biopsie QCC jehlou

(odběr vzorku tkáně tenkou jehlou pomocí zobrazovacího přístroje)

----------------------------------------------------------------------------------C
CT vyšetření
Cysta Bartoliniho žlázy

(chirurgická léčba cysty/abscesu Bartoliniho žlázy)

----------------------------------------------------------------------------------E
Elektrická kardioverze - při hospitalizaci

(úprava srdečního rytmu elektrickým výbojem)

Elektrická kardioverze – ambulantní výkon
(úprava srdečního rytmu elektrickým výbojem)

Endoskopie dolního trávicího ústrojí

(endoskopické vyšetření tlustého střeva)

Endoskopie horního trávicího ústrojí

(endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku)

Enukleace

(odstranění očního bulbu)

Ergoterapie
Eviscerace

(trvalé odstranění rohovky a celého vnitřního obsahu oka se zachováním stěny oka)

Eviscerace u perf. poranění

(odstranění nitroočních tkání)

----------------------------------------------------------------------------------F
Fluorescenční angiografie

(vyšetření cév na očním pozadí pomocí fluorescenční látky)

----------------------------------------------------------------------------------H
Hysteroskopie

(prohlédnutí dutiny děložní)
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----------------------------------------------------------------------------------CH
CHLSE

(chemická lumbální sympatektomie)

----------------------------------------------------------------------------------I
Implantace PK IOL - poúrazová afakie

(implantace umělé nitrooční čočky do přední komory a plastická úprava zornice)

INR z prstu
----------------------------------------------------------------------------------K
Katarakta

(operace šedého zákalu)

Kaudální blokáda

(vpravení směsi látek, které zmírňují bolest do dolní části páteřního kanálu)

Kolpokleiza

(chirurgický uzávěr poševního vchodu)

Konizace

(odstranění části děložního čípku)

Kyretáž

(vyčištění dutiny děložní)

----------------------------------------------------------------------------------L
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

(odstranění dělohy, část výkonu se provádí malými vpichy přes břišní stěnu, dokončení
přes pochvu)

Laparoskopie

(prohlédnutí oblasti pánve a dutiny břišní a posouzení stavu dělohy, vejcovodů,
vaječníků a dalších orgánů dutiny břišní)

LASER – rehabilitace
Laserová epilace řas

(trvalé odstranění řas)

Laserová fotokoagulace sítnice
(ošetření sítnice laserem)

Laserová iridoplastika

(laserový zákrok na duhovce)
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Laserová iridotomie

(laserový zákrok na duhovce)

Laserové rozrušení druhotného šedého zákalu (Yag)
Laváž pooperační iritidy

(laváž přední komory s odstraněním fibrinové membrány zornice)

Laváž přední komory
Lumbální punkce
(odběr mozkomíšního moku vpichem do zad)

Lymfodrenáž

(masáž zaměřená na lymfatický systém – prováděna přístrojem)

Lymfodrenáž manuální

(masáž zaměřená na lymfatický systém – prováděna fyzioterapeutem)

----------------------------------------------------------------------------------O
Odstranění anogen. Bradavic
Odstranění podkožního nádoru
Odstranění pterygia

(spojivkové duplikatury)

Operace appendixu

(odstranění červovitého přívěsku slepého střeva)

Operace kýly
Operace tlustého střeva
Operace varixů
Operace žaludku
Operace žlučníku
----------------------------------------------------------------------------------P
Perkutánní drenáž tekutinových kolekcí
Perkutánní endoskopická gastrostomie

(zavedení kanyly pro výživu do žaludku přes stěnu břišní pomocí gastroskopu)

Plastika horních víček
Podání krve

(transfuze)

Poševní plastiky
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Presoterapie

(přístrojová lymfodrenáž)

Provedení kožní excize
PRT (periradikulární terapie) ozónem

(obstřik míšního kořene pod CT kontrolou)

PRT (periradikulární terapie)

(obstřik míšního kořene pod CT kontrolou)

Průplach slzných cest
Přední plastika poševní PRT

(periradikulární terapie) ozónem (obstřik míšního kořene pod CT kontrolou)

Punkční biopsie prsu pod UZ kontrolou
----------------------------------------------------------------------------------R
Rázová vlna
Reimplantace čočky

(zakalená čočka se nahradí jinou čirou umělou čočkou)

Revize dutiny děložní
Revize trabeculectomie

(revize filtrační antiglaukomové operace)

Rotoped
----------------------------------------------------------------------------------S
Souhlas s výkonem – kožní
Souhlas s výkonem – ortopedie
Souhlas s výkonem – chirurgie
Souhlas s výkonem – gynekologie
Sterilizace

(zákrok trvale znemožňující plodnost – úplné přerušení vejcovodů)

Sternální punkce

(odběr vzorku kostní dřeně z hrudní kosti)

Sukce (operace následného šedého zákalu)
Světloléčba ultrafialovým světlem
Synechiolýza

(rozrušení srůstů duhovky s předním pouzdrem čočky)
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----------------------------------------------------------------------------------T
Tarzorafie

(sešití očních víček)

Trabeculectomie s bazální iridektomií
(filtrační antiglaukomová operace)

Transsklerální cyklofotokoagulace
(laserový zákrok na řasnatém tělese)

Trepanobiopsie

(odběr vzorku kostní dřeně pomocí speciální jehly)

----------------------------------------------------------------------------------U
Ukončení těhotenství medikament. Cestou
Umělá nitrooční čočka – explantace

(operační odstranění umělé nitrooční čočky)

Umělé přerušení těhotenství
----------------------------------------------------------------------------------V
Vaginální hysterektomie

(odstranění dělohy – přístup přes pochvu)

Vodoléčba
Vyšetření krvácivosti pacienta
----------------------------------------------------------------------------------Z
Zadní plastika poševní
Zadní vitrektomie
Zelený zákal - evakuace silikonového oleje
Zlomeniny dlouhých kostí dolní končetiny
Zlomeniny hlezenního kloubu nohy
Zlomeniny horní končetiny
Zlomenina kosti stehenní
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