Abecední seznam platných písemných informovaných
souhlasů v Klatovské nemocnici













































absces kůže obličeje
absces slzných cest
amputace prstů, nohy, bérce, stehna
amputace rekta
aplikace náušnic
aplikace protizánětlivé látky (kortikoidu)
parabulbárně
aponeurektomie palmární aponeurozy
appendektomie ( APPE ) – odstranění
appendixu, Laparoskopická appendektomie (
LAE ) – odstranění appendixu pod optickou
kontrolou (za asistence zavedené videokamery
do dutiny břišní)
arteriovenózní píštěl
artrodéza v oblasti nohy
artroskopie
biopsie pod CT kontrolou
biopsie prostaty
bronchoskopie
centrální žilní katetr - obecný reverz
císařský řez
cyklokryokoagulace
dekomprese karpálního tunelu
dětská hydrokéla
diagnostická laparoskopie
dočasná kardiostimulace
dotazník a informovaný souhlas pro dárce krve
a plazmy
elektroepilace řas
elektrokardioverze
endoskopické vyšetření jícnu
(Oesophagoscopia)
endoskopie horní části trávicí trubice u dětí
excise kožní afekce (tumoru, névu, veruky
apod.) hlavy a krku
excise pilonidálního sinu
fasetová denervace
femoropopliteální bypass
fluorescenční angiografie
frenuloplastika (operace zkrácené uzdičky
předkožky)
gastroskopie
hemodialyzační centrální žilní katetr
hemodialyzační léčba
hrudní punkce
hysteroskopie a kyretáž
chemické ukončení těhotenství do 7. týdne
incise a drenáž abcesu či hematomu
incize a dilatace peritonsilárního abscesu (Hnis.
hlízy v okolí patr. mandle)
incize abscesu epiglotis (hnisavé hlízy příklopky
hrtanu)
incize boltce při zánětu ochrupavice
(Perichondritis)
incize středoušního bubínku (Paracentesis)
















































informovaný souhlas s transfuzí
injekce AVASTINU do sklivce
instrumentální revize/evakuace dutiny děložní
po potratu/při odumřelém těhotenství
ječné zrno
kolonoskopie
kolonoskopie u dětí
konizace děložního čípku
konzervativní (neoperační) léčba zlomenin
laparoskopická cholecystektomie (LCHE)
laparotomie (otevření dutiny břišní)
laserová iridotomie
laserová kapsulotomie
laserová koagulace sítnice
lumbální punce u dětí
lumbální punkce
manuální vybavení placenty
odběr autologní krve
odběr krve (HIV)
odmítnutí hospitalizace, léčby (negativní revers)
odstranění – excize – kožních nádorů
odstranění kamene z vývodu slinné žlázy
(Sialolithiasis)
odstranění kondylomat (odstranění špičatých
bradavic
odstranění laterální krční cysty (Extirpatio cystic
colli lateralis)
odstranění mediální krční cysty (Extirpatio cystic
colli medialis)
odstranění nosohltanové mandle
(Adenoidectomia)
odstranění osteosyntetického materiálu
odstranění patrových mandlí (Tonsillectomia)
odstranění podčelistní slinné žlázy (Extirpatio
glandulae submandibularis)
odstranění polypu zvukovodu, středouší
odstranění příušní žlázy (Parotidectomia)
odstranění slizniční cysty (ranuly) v dutině ústní
(Klas. elektrokoag.)
operace basaliomu
operace dolní lastury nosní (Turbinoplastika)
operace entropia, ektropia
operace fimozy
operace ganglia
operace hemmorhoidů
operace hydrokély/spermatokély
operace katarakty
operace lokte - radiální či ulnární epikondylitidy
operace malých lézí na víčkách a očním okolí
operace nosní přepážky
operace odstálých boltců (Otoplastika)
operace penetrujícího poranění oka
operace pro benigní nález v prsu – exstirpace
operace prsu pro maligní - zhoubný nález,
parciální - prs zachovávající výkon, mastektomie









































- odstranění celého prsu , exenterace axily odstranění spádových uzlin v podpaží
operace pterygia
operace stenozující tendovaginitidy (lupavý prst,
skákavý prst, trigger finger)
operace strabismu
operace syndromu spánkové apnoe
(Uvuloplastika/Uvulopharyngoplastika)
operace vbočeného palce nohy (Hallux valgus)
operace vedlejších nosních dutin a nitra nosního
(Fess)
operace vedlejších nosních dutin zevním
přístupem
operace ztuhlého palce nohy (Hallux rigidus)
operační korekce příčného plochonoží,
kladívkového drápovitého prstu nohy
operační laparoskopie
operační léčba nejčastějích obtíží v oblasti
Achillovy paty
operační léčba zlomenin
operační odstranění dělohy břišní cestou
(Abdominální hysterektomie)
operační odstranění dělohy poševní cestou
(Vaginální hysterektomie)
operační odstranění dělohy poševní cestou s
laparoskopickou asistencí (LAVH)
orchiopexe (operace retinovaného varlete u
dítěte)
otevření a drenáž krku ze zevního řezu (Incisio
colli)
otevření prudušnice a zavedení kanyly k
dýchání (Tracheostomia)
OUTI – Optická uretrotomie
periradikulární terapie
perkutánní drenáž pod CT kontrolou
plastická operace kožního převisu víčka
(Blefaroplastika)
plastická operace xantelesmat (odstranění
tukových váčků víčka)
plastika měkkého patra a hltanového čípku RF
přístrojem CELON (Uvulopalatoplastika)
plastika ventrální kýly
plastika podjazykové uzdičky (frenulotomia
sublingualis)
pobyt na novorozeneckém úseku dětského
oddělení
podání analgosedace u dětí
podání transfuze
poučení a informovaný souhlas s podáním
anestezie
probatorní odstranění krčních uzlin (Extirpatio
lnd.colli)
provedení inzulínového hypoglykemického testu
provedení O - GTT testu (orální glukózový
toleranční test)
provedení poševních plastik
provedení pyridostigmin - clonidinového testu
průplach slzných cest u dětí
přímé vyšetření hrtanu (Direktní
mikrolaryngoskopie)
punkce a výplach čelistní dutiny (antrum
highmorum)
punkce ascitu dutiny břišní


















































punkce pod CT kontrolou
punkční epicystostomie
radikální operace a plastika pupeční kýly
radikální operace a plastika tříselné kýly.
Laparoskopická hernioplastika ( LHE ) – plastika
tříselné kýly pod optickou kontrolou (za
asistence zavedené videokamery do dutiny
břišní)
radikální operace křečových žil (varixů) dolních
končetin
radikální orchiektomie
redukce objemu kořene jazyka RF přístrojem
CELON
refrakční operace - multifokální IOL
repozice dislokované IOL
repozice zlomeniny nosních kůstek
resekce tlustého střeva včetně rektosigmatu
resekce žaludku, GEA
revize šourku
sutura rány očního víčka
scintigrafické vyšetření
skiaskopické vyšetření
skrotální orchiektomie - odstranění varlete ze
šourku
souhlas s hospitalizací
souhlas s kontinuální epidurální analgezií
souhlas s podáním porodnické epidurální
analgezie
souhlas s transfuzí
souhlas se zvoleným způsobem porodu po
předcházejícím císařslém řezu
stavění krvácení z nosu (Epistaxis)
elektrokoagulací
sterilizace vejcovodů - zákrok trvale
znemožňující plodnost
Sutura lacerace spojivky
Sutura rány očního víčka
tarsorafie - sešití nedovírajících víček
totální náhrada kolenního kloubu
totální náhrada kyčelního kloubu
transuretrální resekce prostaty (TUR – P)
transuretrální resekce tumoru močového
měchýře (TUR – T)
transvesikální prostatektomie (TVPE) - klasická
operace prostaty otevřenou cestou
UCSK (uretrocystoskopie)
umělé ukončení těhotenství do 12. týdne
URS (ureterorenoskopie)
uvolnění šlach palce ruky pro zánět
varikokéla
vedení a průběh porodu
výpočetní tomografie CT
vyšetření endoskopickou technikou s (bez)
excizí patolog. afekce
vyšetření magnetickou rezonancí
zavedení nitroděložního tělíska/nitroděložního
systému MIRENA
zavedení ureterálního stentu
zavedení ventilační trubičky (Tympanostomia)
zlomeniny horního konce pažní kosti
zlomeniny horního konce stehenní kosti
zmenšení patrových mandlí (Tonsillotomia)

