INFORMOVANÝ SOUHLAS

FILTRAČNÍ OPERACE ZELENÉHO ZÁKALU TRABEKULEKTOMIE
Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,
na základě předchozího vyšetření Vám/Vašemu dítěti ošetřující lékař doporučil provedení operace
zeleného zákalu. K provedení tohoto výkonu je potřeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění rozhodnutí Vám
chceme podat následující informace.
Důvod provedení výkonu
Úkolem operace je snížit nitrooční tlak, který ohrožuje zrak. Proto se vytvoří náhradní otvůrek v bělimě
a v duhovce. Ten umožní snadnější odtok nitrooční tekutiny pod spojivku a tím dojde ke snížení očního
tlaku.
Možnosti léčby/řešení zdravotního problému
Operaci provádíme v případě, že dosavadní léčba očními kapkami nebo laserem (světelným paprskem)
nevede k účinnému snížení nitroočního tlaku.
Příprava k výkonu
Před nástupem do nemocnice podstoupíte předoperační vyšetření, které vám zajistí praktický lékař.
Budete si 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.
Tento výkon provádíme převážně v místní anestézii (znecitlivění), výjimečně u dětí a nespolupracujících
pacientů je vhodná operace v celkovém znecitlivění (narkóze), kterou podává lékař specialista anesteziolog. Ten Vám při anesteziologickém vyšetření podá o způsobu znecitlivění podrobné informace.
Před výkonem v celkovém znecitlivění nesmíte v den operace od půlnoci jíst, pít ani kouřit.
Postup při výkonu
Operace se provádí v místním znecitlivění pod mikroskopem asi 30 - 40 minut.
Půl hodiny před výkonem dostanete tabletku na uklidnění a injekci proti bolesti. Na operačním sále Vám
bude sestra kapat do operovaného oka znecitlivující kapky a lékař Vám na operačním sále aplikuje (podá)
znecitlivující injekci k oku. Před vlastní operací Vám bude oko a jeho okolí nejprve očištěno dezinfekčním
roztokem, k nosu Vám budou nasazeny kyslíkové brýle a celý obličej pak bude překryt sterilní rouškou. Oční
víčka budou ve správné poloze přidržována rozvěračem. Na závěr operace Vám bude na oko přiložen
sterilní krycí obvaz.
Rizika a možné komplikace výkonu
Během operace a po ni může ojediněle dojit k těmto komplikacím: krvácení pod spojivku a do nitra oka,
k zánětu, ke zhoršení vidění či výkyvům nitroočního tlaku. Při nepříznivém průběhu Vašeho onemocnění
nelze zcela zaručit, že s odstupem času nedojde ke zhoršení nálezu a nebude tak nutná další operace.
Chování po výkonu, možná omezení
Pobyt v nemocnici je 7 - 10 dní, další léčba bude probíhat ambulantně. Po operaci na doporučení
ošetřujícího lékaře budete si kapat do operovaného oka oční kapky a pravidelně chodit na kontroly.
Spojivkové (povrchové) stehy Vám budou odstraněny za 6 - 10 dní po operaci. Nedoporučujeme pobývat
v prašném prostření a koupat se např. v bazénu, aby do oka nevnikla infekce. Pracovní neschopnost potrvá
1 - 3 měsíce v závislosti na pracovním prostředí a typu vykonávané práce.
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.

