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INFORMOVANÝ SOUHLAS - Odstranění granulační tkáně ( caro luxurians ) z pochvy
Jméno a příjmení pacientky:……..

Rodné číslo:……………

Ošetřující lékař………..

Vážená paní,
Vzhledem ke zdravotním obtížím nebo na základě výsledků klinických vyšetření Vám bylo doporučeno
ošetřujícím lékařem odstranění granulační tkáně (caro luxurians) z pochvy. Tato granulační tkáň může
vzniknout v místě sešití pochvy po předchozí hysterektomii. Jedná se o nadměrné hojení tkáně a reakci na šicí
materiál.
Vzhledem k tomu, že se zcela zásadně podílíte na navrženém lékařském postupu a výkonu máte nezadatelné
právo být podrobně informována.
Naše klinika je personálně a technicky vybavena k provedení plánovaného výkonu. Ten byl vybrán jako
nejvhodnější vzhledem k povaze vašeho onemocnění. Máte právo žádat informaci o rizicích s tímto výkonem či
léčbou, jakož i o podstatě a cílech plánovaného výkonu a o jiných možných metodách léčby.

Odstranění granulační tkáně ( caro luxurians ) z pochvy – popis výkonu:
Plánovaný výkon:
• Laická terminologie: Odstranění granulační tkáně z pochvy
• Odborná terminologie: Exstirpatio caro luxurians vaginae
Výkon se provádí v celkové krátkodobé narkóze. Lékař Vám pomocí pinzety a nůžek, nebo pomocí
speciální ostré lžičky odstraní novotvořenou granulační tkáň z oblasti pochvy. Materiál pak odešle na
histologické vyšetření. Drobné krvácení může ošetřit zavedením speciální pěny do pochvy, která podporuje
srážení krve. Další možností já zástava krvácení povrchovým ošetřením pomocí speciálního povrchového
zahřátí tkáně elektrickou kličkou.
Alternativa výkonu: tento výkon nemá jinou alternativu
Komplikace odstranění granulační tkáně z pochvy:
Žádná operace není bez rizika komplikací. Ujišťujeme Vás, že celý tým našeho oddělení pracuje tak, aby se
Vaše operace zdařila bez komplikací.
Výkon bývá obvykle nekomplikovaný. Může se však stát, že dojde k většímu krvácení ze stěny poševní a je
nutné pochvu sešít stehem. Výjimečně může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů při porušení
poševní stěny, např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva. Tato poranění mohou vést k rozšíření
původního operačního výkonu nebo k opakované operaci. Vzácnou komplikací jsou píštěle, tj. samovolně
vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem nebo střevem a pochvou, která pak vyžadují další operační
výkon k úpravě stavu.
Naše stručná informace jistě není vyčerpávající. Na všechno co Vás ve vztahu k plánované operaci zajímá,
nebo co považujete za důležité,se prosím zeptejte lékaře, který za Vámi před operací přijde.
Prohlášení pacientky:
Prohlašuji, že jsem byla plně a podrobně seznámena s plánovaným výkonem, byl mi vysvětlen důvod,
předpokládaný prospěch, možná rizika komplikace výkonu. Byly mi také vysvětleny zdravotní důsledky
nepodstoupení lékařského výkonu. Byly mi zodpovězeny veškeré mé dotazy a nemám již žádné nejasnosti
týkající se plánovaného výkonu.

Poučení plně rozumím a s odstraněním granulační tkáně souhlasím, včetně dalších nutných výkonů, při jejichž
neprovedení by bylo ohroženo mé zdraví nebo život. Tento souhlas je udělen svobodně dle mé vlastní vůle a
bez jakéhokoliv nátlaku.
Jsem informována, že operační výkon nemusí provádět ošetřující lékař.
Byla jsem poučena o významu audiovizuálních záznamů, které jsou pořizovány pouze z vyšetřovaných
oblastí mého těla a souhlasím s jejich využitím pro vědecké a publikační účely při zachování mé úplné
anonymity.
Prohlášení lékaře:
Prohlašuji, že jsem v souladu se současnými znalostmi podrobně seznámil pacienta s plánovaným
výkonem a možnými komplikacemi a zodpověděl veškeré dotazy.

Podpis :

nemocná nebo zákonný zástupce

ošetřující lékař

Zdůvodnění pokud pacientka nemůže toto prohlášení podepsat:

datum a čas

