
Informovaný souhlas pacienta 
ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU 

 
 

 

IS ORT 06  Artroskopie ramenního kloubu.doc, verze: 04  1/2 
Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838 

Pracoviště: Ortopedické oddělení 

 

Lékař, který provedl poučení:  

Štítek pacienta 

 

Vážená paní, vážený pane, 
na základě provedených vyšetření a odborného zhodnocení Vašeho zdravotního stavu je u Vás 

indikován operační výkon:  ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU   

 

O jakou operaci se jedná a jak bude probíhat? 
Operační výkon  je  prováděn na  operačním sále za přísně aseptických podmínek, běžně je prováděn v 

celkové anestézii. 

V průběhu operace je kamerovým systémem prohlédnut celý ramenní kloub a následně je provedeno 

případné ošetření poraněné části. Na závěr operace dle potřeby může být zaveden do kloubu drén, 

který odvádí krev z kloubu.  

Pro úspěch léčby je dále nezbytná aktivní spolupráce pacienta při léčebné TV a dodržování léčebného 

režimu, před výkonem i po něm samotném. 

 

Jaké výsledky mohu očekávat? 
Cílem tohoto operačního výkonu je dlouhodobé zlepšení kvality Vašeho života a mobility. Operace se 

provádí za účelem zmírnění bolestí a zlepšení hybnosti.   

 
 
 
 

Existují i jiné /alternativní/  způsoby řešení mých 

obtíží? 
 

- pokračování konzervativní léčby:  

 RHB: LTV, prostředky fyzikální terapie: magnety, 

elektroléčby, vodoléčba 

 režimová opatření: dostatek vhodné pohybové aktivity, 

redukce hmotnosti 

 léčba bolesti, protizánětlivá terapie, léky vyživující kloubní 

chrupavku  

 injekční nitrokloubní léčba: kortikosteroidy, léky vyživující 

kloubní chrupavku 

 stabilizace kloubu pomocí ortéz 
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U ramenního kloubu můžeme pomocí artroskopie provádět tyto výkony: 

 Stabilizace u vypadávání ramena 

 Ošetření poraněné rotátorové manžety 

 Vyjmutí kloubních myšek 

 Uvolnění prostoru mezi pažní kostí a nadklíčkem (subacromiální dekomprese) =  odstranění 

bursy, snesení kostních výrůstků klíčku a nadklíčku   

 Odstranění vápenatých hmot (kalcifikací)  

 Ošetření šlachy dvouhlavého pažního svalu (bicepsu)  

 Rozrušení srůstů u ztuhlého ("zmrzlého" ) ramena  

Výše uvedené výkony a postupy mohou být alternativou k navrhované operaci, důvody proč Vám 

vašim lékařem nebyli doporučeny jsou vždy přísně individuální a mohou se opírat o následující 

skutečnosti:  

   jiná /alternativní /léčba je:  

 bez dlouhodobého efektu 

 řeší pouze příznaky choroby a ne její příčinu 

 poměrem náročnosti a přínosu pro pacienta nevýhodná 

 výsledkem je stav výrazně snižující kvalitu života 

 nevhodná vzhledem k věku pacienta, míře postižení v operované oblasti, nebo jinému 

onemocnění.  

 

 

Byl/a jsem dále poučen/a, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

 Infekce v ráně - prodloužené hojení rány s nutností revize. 

 Jiná, celková infekce  

 Poruchy krevního srážení  

 Tromboembolická nemoc 

 Pooperační bolest 

 Krevní podlitiny (hematomy) 

 Alergické reakce na podaná léčiva a desinfekční prostředky 

Nelze vyloučit výskyt ojedinělých nebo vzácných komplikací, které nejsou součástí výše uvedeného. 

 

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:        Artroskopie ramenního kloubu   

 

 

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: 

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

Dodatek: Pokud se nemůže pacient s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat, ale je schopen jiným 

způsobem vyjádřit svou vůli, opatří se záznam podpisem dalšího zdravotnického pracovníka a uvedou 

se důvody, pro něž se pacient nemohl podepsat a dále se uvede, jakým způsobem projevil svou vůli:  

  


