Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Informovaný souhlas

Plastická operace – odstranění xantelasmat
Pacient (štítek)
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Zákonný zástupce
Rodné číslo:

Jméno a příjmení:

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,
v předkládaném formuláři si přečtete informace o plastické operaci – odstranění
xantelasmat.
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.
Co jsou xantelasmata:
Xanthelasmata jsou žlutavé usazeniny lipidů v kůži do nepravidelných myrtovitých útvarů.
Lokalizovány bývají v okolí očí a víček. Můžeme je vidět u lidí s hyperlipidémií a diabetem.
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Důvod odstranění xanthelasmat je kosmetický. Pouze Vy a Váš lékař mohou určit, jestli
nebo kdy je zákrok pro Vás vhodný na základě Vašich potřeb a lékařského vyšetření.
Jaký je režim pacienta před výkonem:
U zdravých pacientů není nutné žádné opatření. Pouze u pacientů léčených léky
ovlivňujícími srážlivost krve je někdy potřebná úprava léčby na krátký časový interval.
O vysazení léků či případné náhradní léčbě musí vždy rozhodnout Váš ošetřující lékař či
kardiolog! Dále je nutné lékaře upozornit na případné alergie (zejména alergie
na dezinfekci, léky, oční masti, kapky či lokální anestetika).
Jaký je postup při provádění výkonu:
V místním znecitlivění se odstraní kůže s xantelasmaty s následným sešitím okrajů.
Operace není bolestivá, provádí se vleže na zádech. Výsledný efekt závisí na samotné
operaci.
Jaké jsou možné komplikace a rizika:
· větší kožní krvácení, zejména u nemocných léčených léky ovlivňujícími srážlivost krve
· alergická reakce na dezinfekci, použité masti či lokální anestetika (anafylaktická
reakce je vzácná)
· nedokonalé hojení nebo rozestup (dehiscence) rány
· následná infekce v ráně
· opakovaná (recidiva) onemocnění
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Zákrok probíhá ambulantně v místním znecitlivění. Neomezuje v běžném způsobu života,
pracovní neschopnost je vhodná u pacientů s profesí v prašném či znečištěném prostředí.
Po zákroku je doma nutná aplikace antibiotické masti obvykle po dobu 1 týdne. Kontrola
probíhá spolu s vytažením stehů obvykle po 1 týdnu. Další kontroly dle uvážení ošetřujícího
lékaře.
Jaké jsou možné alternativy výkonu:
Snažíme se o úpravu hyperlipoproteinémie, někdy může dojít i k trvalé resorpci těchto
ložisek.
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a)
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a)
o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.
S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.
Datum:

___________________________________

___________________________________

Podpis pacienta nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
lékaře, který vysvětlující pohovor provedl

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a):
popište způsob:
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___________________________________

___________________________________

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře
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