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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM
Punkční epicystostomie
Punkční epicystostomií rozumíme zavedení katétru (hadičky) z oblasti
měchýře, s cílem umožnit odtok moče.

podbřišku do močového

Výkon bývá indikován při zástavě močení, pokud nelze zavést cévku močovou trubicí, dále
v případě úrazů močové trubice, výjimečně jako trvalé řešení u pacientů s tzv. neurogenním
měchýřem, s úrazem páteře a porušením míchy takového rozsahu, že pacient ztratil možnost pohybu
dolními i horními končetinami (tzv. kvadruplegie). Tímto zákrokem je možné u kvadruplegie, spojené
s dlouhodobým ležením, předejít vzniku proleženiny permanentním katétrem zavedeným močovou
trubicí.
Punkční epicystostomie je většinou akutní výkon.
Žádná zvláštní příprava před výkonem není nutná. Pokud máte potíže s krevní srážlivostí nebo
užíváte
léky
ovlivňující srážení krve, upozorněte na tuto skutečnost lékaře. Výkon se provádí
v místním znecitlivění (nebudete cítit jen oblast v okolí vpichu). Po znecitlivění tkáně se provede krátký
řez v podbřišku a zavede se punkční jehla s katétrem do močového měchýře, katétr /hadička se fixuje v
močovém měchýři speciálním balónkem, ke kůži pak náplastí event. stehy. Katétr je možné napojit
na jímací drenáž.
Bezprostřední komplikací přes zvýšenou opatrnost může být krevní sraženina v oblasti
vpichu,
výjimečně poranění tenkého či tlustého střeva. V těchto případech je určitě nutná operační revize v
celkové anestézii. Mezi pozdní komplikace patří neprůchodnost katetru spojená s teplotou, zánětem
močových cest, případně drážděním měchýře katétrem s projevy nucení na moč.
Alternativou výkonu je katetrizace močového měchýře uretrou, pokud je uretra průchodná.
Výkon trvá do 10 minut. Po výkonu je vhodné dodržování klidového režimu minimálně 24 hodin.
Zvýšený příjem tekutin.
Pracovní neschopnost je krátkodobá, 1-2 dny. Každý pacient je po výkonu podrobně poučen sestrou o
způsobu ošetřování epicystostomie.

Prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem úplně a srozumitelně poučen(a) o povaze svého
onemocnění a plánovaném výkonu. Byl(a) jsem poučen(a) i o alternativách léčby a
možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl(a)
možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a
srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom(a) všech rizik i komplikací spojených
s tímto výkonem. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem
odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato
provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné ohrožení zdraví
nebo ohrožení života. Byl(a) jsem informován(a) a vzal(a) jsem na vědomí, že
předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo.
Poučení jsem rozuměl(a) a s výkonem souhlasím.
Jméno a příjmení pacienta ......................................................................
Rodné číslo pacienta ...............................................................................
V Jihlavě dne: ......................
Podpis pacienta...................................................
Podpis lékaře......................................................
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