INFORMOVANÝ SOUHLAS

OPERACE PTERYGIA / PSEUDOPTERYGIA
(patologický růst spojivky na rohovku)
Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,
na základě předchozího vyšetření Vám/Vašemu dítěti ošetřující lékař doporučil provedení operace
pterygia /pseudopterygia. K provedení tohoto výkonu je potřeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění rozhodnutí
Vám chceme podat následující informace.
Důvod provedení výkonu
Pterygium vzniká vlivem zvýšené expozice (působení) UV (ultrafialového) záření či jiných dráždivých
faktorů. Je to aktivně rostoucí fibrovaskulární tkáň, která přerůstá na rohovku směrem ke středu rohovky
a tím zhoršuje vidění.
Možnosti léčby/řešení zdravotního problému
Pterygium / pseudopterygium lze odstranit jen operačním zákrokem.
Příprava k výkonu
Před nástupem do nemocnice podstoupíte předoperační vyšetření, které Vám zajistí Váš praktický lékař.
Do očí si budete kapat předepsané oční kapky.
V případě, že jste alergický/á na některé léky (tj. přecitlivělý/á, např. formou vyrážky, dušnosti apod.),
upozorněte na to lékaře. Stejně tak upozorněte na to, zda používáte protisrážlivé léky (léky na ředění krve),
které je třeba s časovým předstihem vysadit, aby se upravila srážlivost krve.
Postup při výkonu
Operace se provádí v místním znecitlivění. Před výkonem dostanete tabletku nebo injekci na uklidnění
a lékař Vám na operačním sále aplikuje (podá) znecitlivující injekci k oku.
Během operace Vám odstraníme spojivku z povrchu rohovky a sešijeme ránu spojivky. Po operaci
budete mít oko zavázané. Pterygium často recidivuje (opakuje se). Každá další operace je náročnější.
V některých složitých případech se při operaci používá lék na tlumení patologického (chorobného) růstu
tkáně (cytostatikum Mitomycin C). V některých případech se ke krytí vzniklého defektu spojivky používá
sliznice dutiny ústní nebo amnionová membrána.
Rizika a možné komplikace výkonu
Ve složitých případech může být vleklé hojení defektu povrchu rohovky. Výkon může být komplikován též
krvácením nebo zánětem.
Chování po výkonu, možná omezení
V pooperačním období je nutná pravidelná aplikace (podávání) očních kapek, mastí nebo gelů. Někdy je
třeba oko převazovat. Důležité je vyhnout se pobytu v prašném prostření a nesmíte se koupat (např.
v bazénu), aby do oka nevnikla infekce. Stehy z povrchu oka se odstraňují po týdnu od operace. Do té doby
budete v oku pociťovat škrábání a slzení oka.
Je nezbytné chodit na kontroly dle doporučení lékaře.
Pracovní neschopnost trvá 2 - 4 týdny podle rozsahu onemocnění a druhu práce, kterou vykonáváte.
Pokud by Vás oko náhle začalo bolet, zarudlo, změnila se kvality vidění, musíte neprodleně navštívit
svého očního lékaře (ve večerních hodinách nebo o víkendu pohotovost Oční kliniky).
Prohlášení
Byl/a jsem podrobně seznámen/a u plánovaného zdravotního výkonu se všemi alternativami léčby,
s jejich výhodami a riziky a měl/a jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud výkon nepodléhá zvláštním
právním předpisům).
Byl/a jsem seznámen/a s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti
po výkonu, s možnými očekávanými změnami zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti.
Byl/a jsem seznámen/a s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými
kontrolními zdravotními výkony.

Prohlašuji, že jsem mohl/a klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno, a že jsem
informacím a poučení plně porozuměl/a a souhlasím s navrhovaným postupem.
V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků
nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné
výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

Pacient/ka: .............................................................................................. Rodné číslo: .....................................
titul

příjmení

jméno

Zákonný zástupce: .................................................................................. Příbuzenský vztah: ...........................
titul

příjmení

jméno

V Plzni dne .............................. v .......................... hodin

.......................................................................
podpis pacienta/pacientky nebo zákonného zástupce

Lékař/ka provádějící poučení: .............................................................................................................................
titul

příjmení

jméno

podpis

Vyplňte v případě, že pacient/ka nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav poučení podepsat (např. úraz horní končetiny):

Současný zdravotní stav pacienta/pacientky nedovoluje, aby podepsal/a informovaný souhlas, protože:
.............................................................................................................................................................................
Způsob projevu vůle (souhlasu):

 kývnutím hlavy  gestem: ........................  očima  jinak: ..................................................................
Svědek: ...............................................................................................................................................................
titul

příjmení

jméno

podpis

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukovány, publikovány a šířeny žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení Fakultní nemocnice Plzeň,
zastoupené ředitelkou Ing. J. Kunovou.

