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Pracoviště: Ortopedické oddělení 

 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 

Štítek pacienta: 

 

 

Povaha zdravotního výkonu: 

Dnešního dne jsem byl(a) lékařem poučen(a) o povaze zdravotního výkonu, který mi má být 

proveden: rozsáhlé operační “vyčištění” kloubu a odstranění infikované totální endoprotézy a 

nahrazení tělesem syceným antibiotiky. 

 

Účel zdravotního výkonu: 

Snížit bolest, odstranit zánětlivé ložisko v těle, připravit podmínky pro dodatečnou implantaci 

nové totální náhrady do neinfekčního prostředí. 

 

Předpokládaný přínos zdravotního výkonu: 

Odstranění bolesti, odstranění zánětlivého ložiska. 

 

Možné důsledky a rizika navrženého zdravotního výkonu:  

Byl(a) jsem poučen(a), že lékařem doporučený výkon má následující možné důsledky a 

rizika:  

Celková: vyplývající ze stávajících chorob.  

Místní: rozpad rány, infekce, krvácení, otok končetiny, zhoršení prokrvení, kompartment 

syndrom – útlak nervů a cév v prostoru vymezeném pro svalové skupiny.  

Riziko vzniku možných trvalých následků až smrti v důsledku neočekávaných komplikací 

spojených se způsobem léčby.  

Možné jsou rovněž alergické reakce na použité lokální anestetikum a aplikované materiály a 

ostatní léky v průběhu výkonu.  

Byl(a) jsem poučen(a) o vlastnostech tělesa z kostního cementu - spacer sycený 

antibiotiky, který plánujeme použít.  

 

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: 

Neoperovat, byl jsem poučen, že neoperační alternativy mohou být život ohrožující, pro 

rozvoj celkového zánětu organismu – sepsi. 

 

Další potřebná léčba: 

Je doporučen léčebný režim, preventivní opatření po provedení zdravotního výkonu a 

provedení kontrolních zdravotních výkonů: důsledně sledovat ukazatele ředění krve, stran 

pooperačního režimu se řídit výhradně pokyny operatéra. V určitých případech je nutné zavést 

proplachovou drenáž. Neoddělitelnou součástí operace je dodržování speciálního 

pooperačního a rekonvalescentního režimu. 
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Omezení a doporučení ve způsobu života: 

Po provedení navrhovaného zdravotního výkonu lze předpokládat omezení v obvyklém 

způsobu života a pracovní schopnosti: 6 měsíců až trvale. Trvale je třeba se vyvarovat 

infekčních onemocnění a včas přeléčit infekty antibiotiky. Omezení zátěže operovaného 

kloubu je pacientovi podrobně popsáno ústně. 
 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi 

poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného 

souhlasu a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního výkonu. 

 

 

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 

provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby 

byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života 

nebo zdraví. Že jsem byl poučen o možnosti vzdát se podání informací a o možnosti určit 

osobu, které může být informace o zdravotním výkonu podána. 

 

 
  

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne: 

  ___________________________ 

  Vlastnoruční podpis pacienta/ky 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl: Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta, 

 pokud pacient není schopen se vlastnoručně 

 podepsat, nebo podpis zákonných zástupců  

 např. u dětí a mladistvých do 18 let: 

--------------------------------------------- 

 


