Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Urologické oddělení
MUDr. Martin Drábek, primář

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM
Vasoresekce
Jde o malý operační zákrok, při němž se ze dvou malých řezů na kůži šourku protnou oba chámovody.
Důvody k tomuto zákroku jsou v zásadě dva. V prvním případě se tato operace provádí jako součást
operace prostaty u pacientů, kteří jsou více náchylní k infekci v močových cestách a přerušením
chámovodů se zabrání proniknutí infekce z oblasti prostaty do nadvarlat a varlat, ve druhém případě je
operace použita jako zákrok, který sterilizuje muže. Otázka sterilizace muže je poměrně komplikovaná
problematika, kterou musí před touto operací projednat speciální komise, jelikož jde o zákrok prakticky
nevratný – zpětné zprůchodnění chámovodů je totiž velice náročné a ne vždy se podaří.
Komplikací operace může být krvácení nebo infekce kůže šourku či orgánů šourkové dutiny. Pokud je
krvácení intenzivnější, je nutno ho řešit operační revizí.
Pracovní neschopnost po tomto zákroku je krátkodobá, řádově několik dní.

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

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 18736681 / 0100

