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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZÁKROKEM 

u zletilého a způsobilého pacienta 
 

Informovaný souhlas s:   
PERIRADIKULÁRNÍ TERAPIE (PRT) – OBSTŘIK 
MÍŠNÍHO KOŘENE POD CT KONTROLOU 

Pacient(ka) –  
jméno a příjmení: 

 
Rodné číslo  
(číslo pojištěnce): 

 

Datum narození: 
(není-li rodné číslo) 

 
Kód zdravotní 
pojišťovny: 

 

Adresa trvalého pobytu pacienta: 
(případně jiná adresa) 

 

 

Informující lékař: 

 
 

 

Zdravotní výkon: PERIRADIKULÁRNÍ TERAPIE (PRT) – OBSTŘIK 
MÍŠNÍHO KOŘENE POD CT KONTROLOU 

1) Cílem výkonu  
      Odstranit kořenovou (radikulární) bolest způsobenou drážděním daného nervu. 
      Výkon může současně sloužit jako diagnostický test, je-li původcem bolesti v končetině dráždění daného  
      nervu. 
 
Průběh výkonu  
      Po vstupním pohovoru, poučení o výkonu, a podepsání tohoto informovaného souhlasu Vás  
      ošetřovatelský personál uloží na vyšetřovací stůl a připraví k výkonu. 
      Celý výkon trvá cca 15-30 minut, pokud by se jednalo o výkon delší, budete provádějícím lékařem  
      informováni.  
 
Nevýhody vyšetření: 
      Rentgenové záření – vyšetření je vždy indikované s ohledem na optimalizovanou radiační zátěž  
      a diagnostickou výtěžnost vyšetření 
 
Výskyt komplikací při těchto výkonech je velmi nízký, některé komplikace však vyžadují hospitalizaci       
       a neplánovaný krátkodobý pobyt v nemocnici. Nejčastěji se jedná o přechodnou obrnu v okrsku, kam  
       byla směs podána, například obrna končetin. Při výkonu na krční páteři může zcela výjimečně dojít  
       až k zástavě dechu, kterou je nutno překonat krátkodobou řízenou ventilací. Tyto komplikace  
       nezanechávají trvalé následky a odezní spontánně za několik hodin. Dalšími komplikacemi může být  
       místní krvácení či infekce, vzácně přechodná bolest v místě výkonu event. nevolnost. Účinek takto  
       provedené léčby nastupuje za několik minut až 2 dny, doba trvání účinku je výrazně individuální. 
 
Alespoň 24 hodin zachovávejte relativní klid, vyvarujte se namáhavé chůze. Co nejdříve po výkonu,  
       navštivte Vašeho ošetřujícího lékaře ke kontrole (dle domluveného termínu). 
 

2) Jiné možnosti léčby: Alternativou může být rehabilitační léčka, léčba bolesti perorálně (ústy), parenterálně  
       (například nitrožilními infúzemi či pomocí injekcí a obstřiků) podávanými léčivými přípravky.  
 

3) Hospitalizace: Výkon se provádí obvykle ambulantně a není nutná žádná speciální příprava. 

4) Pooperační a následná péče: 
       Po ukončení výkonu se místo sterilně překryje. Můžete jíst a pít dle Vašeho léčebného režimu. Obvyklé  
       a případně další léky budete užívat dle ordinace ošetřujícího lékaře.  
       Po výkonu setrváte cca 30 – 60 minut na CT oddělení, v případě, že se výkon provádí ambulantně,  



 

   

 
 

Platnost tiskopisu od:  24.05.2019 KNL,a.s., Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Stránka 2 z 2 
 

IS-RDG-09 

       budete moci s doprovodem odejít.  
       V případě jakékoli změny zdravotního stavu či komplikací se obraťte na personál oddělení. 
Je nutné se řídit radami lékaře a dodržovat léčebný režim! 
 

5) Poučení:  
       Máte možnost a právo se svobodně rozhodnout, zda akceptujete dle našeho názoru optimální řešení  
       Vašeho zdravotního problému, event. si vybrat jinou variantu se všemi důsledky, které z toho plynou.  
 

6) Pacient byl poučen o eventuální možnosti implantace zdravotnického prostředku do operované oblasti. 

Pacient potvrzuje a svým podpisem stvrzuje, že poučení mu bylo výše uvedeným lékařem osobně, 
srozumitelně, ústně a v dostatečném rozsahu vysvětleno, že měl čas a možnost je uvážit, porozuměl mu a měl i 
možnost klást doplňující otázky, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám 
a tyto mu byly srozumitelně a v dostatečném rozsahu zodpovězeny a že již dříve byl seznámen se svým 
zdravotním stavem. 
 
Pacient dále potvrzuje a svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s navrhovanou péčí a s provedením výkonu  
a že mu rovněž bylo vysvětleno, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 
Místo podpisu: 
 
Datum a čas: 
 
Podpis lékaře:                                                                   Podpis pacienta: 
 
 
 
Varianta pro případ pacienta, který se nemůže podepsat nebo se odmítá podepsat: 
Pacient odmítl podepsat informovaný souhlas. / Pacient se nemůže podepsat z důvodu, že: 
(například: schopnost jemných pohybů ruky a pevného ovládání prstů jsou viditelně podstatně omezeny) 
 
Pacient projevil svůj souhlas tak, že: 
(například: ústně potvrdil všechna jednotlivá prohlášení) 
 
Místo podpisu: 
 
Datum a čas: 
 
Podpis lékaře:          
 
Jméno svědka:  
(není-li svědek pracovníkem zdravotnického zařízení, uvede se adresa a datum narození svědka) 
 
Podpis svědka: 
 


