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

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, U KTERÝCH NPK, a.s.
– PRACOVIŠTĚ SVITAVSKÁ 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 Svitavská 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 Svitavské
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 z oboustrannou adnexetomií
(odstranění dělohy s vaječníky a vejcovody přes břišní stěnu)

Abdominální simplexní hysterektomie
(odstranění dělohy přes břišní stěnu)

ACTH test (synaktenový test)
Akutní skrotum

(operační výkon na šourku, většinou pro problém s varletem)

Alergenová imunoterapie
Ambulantní anestezie/sedace

(přispání k výkonům, pacient odchází krátce po výkonu domů)

Amniocentéza

(odběr tekutiny z dělohy během těhotenství k vyšetření dítěte)

Amputace čípku děložního

(odstranění děložního čípku)

Amputace končetiny
(odnětí končetiny)
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Antabusová reakce
Aplikace krevních derivátů

(podání přípravků z krve od dárců – např. červené krvinky, plazma, destičky)

Ascendentní ureteropyelografie, ureterální stent

(zobrazení močovodu rentgenem po podání kontrastní látky, event. zavedení trubičky
překlenující překážku v močovodu, přístup přes močový měchýř)

----------------------------------------------------------------------------------B
Biopsie plic

(odběr vzorku plicní tkáně)

Bronchokostrikční test

(vyšetření reakcí průdušek po podání minimálního množství dráždivé látky)

Bronchoskopie

(prohlédnutí vnitřku průdušek v plicích, je možný i odběr vzorků na vyšetření)

Břišní punkce a odběr nitrobřišní tekutiny

(odběr tekutiny z břicha vpichem přes břišní stěnu)

----------------------------------------------------------------------------------C
Cerclage

(sešití děložního čípku v těhotenství)

Cílená biopsie tenkou jehlou

(odběr materiálu na vyšetření, nejčastěji speciální jehlou)

Cílená biopsie pod CT

(odběr materiálu pod kontrolou CT)

Císařský řez
Cystoskopie

(prohlédnutí močového měchýře, speciální optika se zavádí močovou trubicí)

----------------------------------------------------------------------------------D
Diagnostická bronchoskopie flexibilním bronchoskopem

(prohlédnutí vnitřku průdušek v plicích, je možný i odběr vzorků na vyšetření)

Diagnostická laparoskopie s chrompertubací

(prohlédnutí dutiny břišní několika malými vpichy přes břišní stěnu, “proplach
vejcovodů“)

Diagnostická laparoskopie s výkonem podle nálezu

(prohlédnutí dutiny břišní několika malými vpichy přes břišní stěnu)
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Direktní laryngoskopie, laryngomikrochirurgie

(přímé prohlédnutí hlasivek s možností provedení operačního výkonu, probíhá
v anestezii)

Dočasná kardiostimulace

(elektrická stimulace srdečního rytmu)

----------------------------------------------------------------------------------E
Elektrická kardioverze
(úprava srdečního rytmu elektrickým výbojem)

Elektrokonvulzivní (elektrošoková) terapie
(léčebný elektrický výboj při léčbě depresí)

Endoskopická operace prostaty

(operace prostaty přes močový měchýř, nástroj se zavádí močovou trubicí)

Excize z děložního čípku
Excize z labií
Excize z vulvy

(odstranění malého kousku tkáně (většinou k dalšímu vyšetření) ze zevních ženských
pohlavních orgánů)

Extrakce IUD – Vytažení nitroděložního tělíska
Extrakce stehů z poševního pahýlu
(Odstranění stehů)

ERCP, Biopsie, Cytologie, Extrakce konkrementů, Litotripse,
Papilotomie,
Drenáž, Stavění krvácení

(vyšetření žlučových cest nebo vývodných cest slinivky břišní)

----------------------------------------------------------------------------------F
Farmakologická zátěžová echokardiografie

(ultrazvukové vyšetření srdce s podáním látky, která krátce více zatíží srdce)

Fimoza

(obřízka - operace zúžené předkožky)

Funkční endonazální chirurgie FES a FESS
(operace v nosních dutinách)

Funkční operace nosní přepážky, op. nos. přep. a tvaru zevního nosu
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----------------------------------------------------------------------------------G
Gastroskopie, Biopsie, Stavění krvácení, Endoskopická polypektomie
(vyšetření žaludku a části tenkého střeva, odběr materiálu na vyšetření, odstranění
event. výrůstků)

----------------------------------------------------------------------------------H
Hrudní punkce
(napíchnutí dutiny hrudní pomocí jehly za účelem diagnostickým nebo léčebným)

Hysterosalpingografie

(zobrazení děložní dutiny rentgenovým vyšetřením pomocí kontrastní látky)

Hysteroskopie a izolovaná abraze

(prohlédnutí děložní dutiny a odstranění sliznice)

----------------------------------------------------------------------------------I
Indukce porodu

(vyvolání porodu)

Informované poučení – kovové předměty

(informace o přípravě k vyšetření na oddělení radiologie a zobrazovacích metod)

Instrumentální revize dutiny děložní
Izolovaná abraze
Izolovaná abraze, ablace polypu

(odstranění obsahu nebo sliznice z dutiny děložní, odstranění event. výrůstků)

----------------------------------------------------------------------------------J
Jaterní biopsie necílená

(odběr vzorku tkáně z jater k vyšetření)

Jícnová echokardiografie

(ultrazvuk srdce, sonda se zavádí přes ústa a krk)

----------------------------------------------------------------------------------K
Kolonoskopie, Biopsie, Stavění krvácení, Endoskopická polypektomie
(vyšetření tlustého střeva, odběr materiálu na vyšetření, odstranění event. výrůstků)

Konizace

(operace děložního čípku)
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Koronarogragické vyšetření

(vyšetření srdečních cév pomocí rentgenu, podává se kontrastní látka)

Kostní denzitometr

(vyšetření hustoty kostní tkáně na oddělení radiologie a zobrazovacích metod)

----------------------------------------------------------------------------------L
Laparoskopická cholecystektomie

(odstranění žlučníku několika malými vpichy přes břišní stěnu)

Laparoskopická operace varikokély

(operace rozšíření žil v oblasti šourku několika malými vpichy přes břišní stěnu)

Laparoskopická plastika tříselné kýly

(operace kýly několika malými vpichy přes břišní stěnu)

Laparoskopická sterilizace

(operační výkon, trvale zabraňující otěhotnění, provádí se malými vpichy přes břišní
stěnu)

Laparoskopické výkony na reprodukčních orgánech
Laparoskopicky asistovaná vaginální simplexní hysterektomie

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

LERV

(rozbití močových kamenů přes kůži rázovou vlnou)

Lumbální punkce

(odběr mozkomíšního moku vpichem do zad)

----------------------------------------------------------------------------------M
Myomektomie

(operační odstranění myomu (nezhoubného nádoru ve svalovině dělohy)

----------------------------------------------------------------------------------O
Obrat plodu zevními hmaty
Odběr vzorku kostní dřeně k cytologickému a histologickému vyšetření
Odstranění kondylomat

(odstranění genitálních bradavic)

Odstranění krčních mandlí
Odstranění nosních polypů
Odstranění obou vaječníků a vejcovodů provedené z břišního řezu
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Odstranění štítné žlázy
Operace gangliomu
Operace hydrokély (vodní kýly)
Operace chrápání a poruch dýchání během spánku (OSAS)
Operace ledviny pro podezření na nádorové onemocnění ledviny
Operace nosní mandle
Operace nosní mandle – paracentéza, odsátí a zavedení TVT

(odstranění nosní mandle, propíchnutí ušního bubínku, odsátí obsahu středního ucha,
zavedení ventilační trubičky)

Operace odstranění podčelistní slinné žlázy, příušní žlázy
Operace pro nádor varlete
Operace prsní žlázy
Operace pupeční kýly
Operace slepého střeva
Operace spermatokély

(operace zduření nadvarlete)

Operace syndromu karpálního tunelu
Operace tříselné kýly
Operace varixů žil dolních končetin
(operační odstranění křečových žil)

Operace varlat
Operace zánětlivě změněné Bartoliniho žlázy
Operace zevního krku a hlavy
Osobní kontrola/prohlídka z důvodu bezpečnosti

(Organizační opatření na oddělení psychiatrie s psychoterapií)

Ošetření hematomu pochvy a velkého pysku po porodu
Otisova uretrotomie (OTTIS)

(Endoskopická operace zúžené močové trubice u ženy)

Optická uretrotomie (OUT)

(Endoskopická operace zúžené močové trubice u muže)
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----------------------------------------------------------------------------------P
Paracentéza bubínku s odsátím středouší, zavedení ventilační trubičky
(Propíchnutí ušního bubínku, odsátí obsahu středního ucha, zavedení ventilační
trubičky)

Periradikulární terapie – PRT

(Obstřik míšního kořene pod kontrolou CT)

Perkutánní endoskopická gastrostomie - PEG

(Zavedení hadičky do žaludku přes břišní stěnu, zavádí se k podávání výživy)

Perkutánní drenáž / aspirace pod kontrolou CT

(Zavedení hadičky přes kůži k odsátí tekutiny nahromaděné v ohraničené dutině těla)

Písemný souhlas se sterilizací z jiných než zdravotních důvodů
Písemný souhlas s transfúzí
Písemný nesouhlas pacienta s transfúzí
Plastika bubínku
Plastiky poševní
Plazmaferetický odběr krve
Podání kontrastní látky

(Do žíly se podává látka, která zlepšuje zobrazení orgánů při rentgenovém vyšetření)

Porod
Porod plodu naléhajícího koncem pánevním
Punkce břišního ascitu

(Odběr tekutiny z břicha vpichem přes břišní stěnu)

Punkce lymfatické uzliny tenkou jehlou
Punkce pohrudničního výpotku

(Odběr a vypuštění tekutiny v dutině hrudní (tekutiny mezi plící a hrudní stěnou))

Punkční biopsie prostaty

(Odběr vzorku prostaty tenkou jehlou)

Punkční nefrotomie, perkutánní extrakce kamene

(Odstranění kamene z ledviny, přístup speciální jehlou přes kůži)

Rektoskopie, Anoskopie, Biopsie, Barronova ligatura
(Prohlédnutí konečníku, odběr materiálu na vyšetření)

----------------------------------------------------------------------------------R
Rentgenové vyšetření
Rentgenové vyšetření – skiaskopie
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Repozice dislokované zlomeniny

(Úprava postavení a polohy částí kosti po zlomenině)

Retence varlete – nesestouplé varle

(Operační výkon k úpravě polohy varlete v šourku)

Reverz – matka 72 hodin po porodu
----------------------------------------------------------------------------------S
Sanační ušní operace
Sérologické vyšetření HIV - AIDS
Somnografické vyšetření

(Vyšetření kvality spánku)

Souhlas s anestezií / sedací
Souhlas s léčebným postupem – chemoterapie
Souhlas s psychologickým vyšetřením dítěte
Souhlas s účastí stážistů
----------------------------------------------------------------------------------T
Terapie lymfovenem

(Terapie pomocí přístrojové masáže k podpoře mízního systému)

Terapie UV světlem
Test na nakloněné rovině
Transuretrální resekce močového měchýře

(Operace v močovém měchýři, přístup přes močovou trubici)

Transvesikální prostatektomie, otevřená operace prostaty

(Odstranění zvětšené prostaty, přístup přes močovou trubici nebo přes břišní stěnu)

TVT - /zavedení pásky pod močovou trubici/
----------------------------------------------------------------------------------U
Umělé přerušení těhotenství
Umělé přerušení těhotenství v 21. týdnu grav.
Úprava tvaru ušních boltců
Ureterorenoskopie (URS)

(Prohlédnutí močovodu, přístup přes močovou trubici)
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----------------------------------------------------------------------------------V
Vaginální hysterektomie a oboustranná adnexetomie

(Odstranění dělohy, vaječníků a vejcovodů, přístup přes pochvu)

Vaginální simplexní hysterektomie

(Odstranění dělohy, přístup přes pochvu)

Výkony na reprodukčních orgánech provedené vaginální cestou
(Přístup přes pochvu)

Výkony na reprodukčních orgánech provedené z břišního řezu
Vyšetření glykemické křivky
Vyšetření glykemické křivky u těhotných
(Vyšetření změn množství cukru v krvi)

Vyšetření hltanu a jícnu a průdušnice a průdušek
Vyšetření jícnovou sondou, případně jícnová stimulace nebo overdrive
(Vyšetření srdeční činnosti, sonda se zavádí ústy)

Vyšetření růstového hormonu – zjištění zvýšené sekrece
Vyšetření s možností podání kontrastní látky do žíly

(Rentgenové či CT vyšetření, kdy se do žíly podává látka, která zlepšuje zobrazení
orgánů)

Vyšetření zjišťující poruchu dospívání – LHRH test
----------------------------------------------------------------------------------Z
Zavedení centrálního žilního katétru

(Zavedení hadičky do velkých žil k podávání léků a odběrům krve)

Zlomenina kosti – osteosyntéza
Zlomeniny obličejových kostí a úrazy hlavy a krku

(Operační výkon s nápravou postavení částí kostí po zlomenině)

----------------------------------------------------------------------------------Ž
Žádost o sterilizaci muže
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