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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM
Punkční epicystostomie
Punkční epicystostomií rozumíme zavedení hadičky podbřiškem do moč.měchýře, cílem umožnit odtok moče
z moč.měchýře. Výkon bývá indikován při akutní močové retenci (zástavě močení), před plánovanou operací
moč.trubice, při úrazech moč.trubice, či jako trvalé řešení při překážkách v dolních močových cestách nebo
neurogenním postižení močového měchýře.
Většinou se jedná o akutní výkon, prováděný pro retenci moče /nemožnost se vymočit spontánně/. Žádná zvláštní
příprava před výkonem tedy není nutná. Pokud máte potíže s krevní srážlivostí nebo užíváte léky ovlivňující
srážení krve, upozorněte na tuto skutečnost ošetřujícího lékaře.
Výkon se provádí v lokální anestézii (nebudete cítit jen oblast v okolí vpichu). Po naplnění močového měchýře
připraví lékař místo vpichu vyholením ochlupení a asi 1cm nad stydkou sponou znecitliví kůži a podkoží aplikací
lokálního anestetika. Po znecitlivění tkáně se provede krátký řez v podbřišku a zavede se punkční jehla
s katétrem do močového měchýře, katétr či cévka /hadička/ se fixuje v močovém měchýři balónkem, ke kůži pak
náplastí či stehy ke kůži. Katétr je pak napojen na sběrný sáček anebo se opatří uzávěrem, tzv. klemujícím
špuntem, který Vám umožní moč vypouštět v pravidelných intervalech.
Komplikací může být zánět močového měchýře a močových cest s teplotami, časté nucení na močení, hematom
v oblasti břišní stěny, krev v moči, poranění zadní stěny močového měchýře, tenkého či tlustého střeva či
pobřišnice, infekce v místě vpichu se vznikem urinózní píštěle. Poranění a masivní krvácení si obvykle vyžádá
operační revizi v celkové anestézii.
Alternativou výkonu je katetrizace močového měchýře uretrou, pokud je uretra průchodná.
Výkon trvá asi 10 minut. Po výkonu je vhodné dodržování klidového režimu minimálně 24hodin. Zvýšený příjem
tekutin. Po výkonu je na několik dnů omezena pracovní schopnost. Každý pacient je po výkonu podrobně poučen
sestrou o způsobu ošetřování epicystostomie.

Souhlas nemocného s výkonem:
Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu.
Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během
poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně
zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen 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 poškození zdraví nebo ohrožení života.
Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta:…………………………………………………………………
Rodné číslo pacienta:……………………………………………………………………………….
V Jihlavě dne: ………………….

Podpis pacienta:……………………………………………
Podpis lékaře:………………………………………………

tel.: +420 567 157 203
gsm: +420 605 542 306

e-mail: drabekm@nemji.cz
web: www.nemji.cz

IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638
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