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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZÁKROKEM 

u zletilého a způsobilého pacienta 
 

Informovaný souhlas s:   
Chemická lumbální sympatektomie  
pod CT kontrolu (CHLSE) 

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: Chemická lumbální sympatektomie  
pod CT kontrolu (CHLSE) 

1) Chemická lumbální sympatektomie (CHLSE)  
     Je jednou z metod při léčbě poruch prokrvení dolních končetin, nejčastěji ischemickou chorobu   
     dolních končetin, může být též indikována při léčbě bolestí amputačního pahýlu a u fantomových       
     bolestí po amputaci dolní končetiny a u jiných poruch prokrvení. Dále ke zlepšení prokrvení k podpoře  
     hojení komplikovaných zlomenin, a též z dalších méně častých příčin.  
     Provádí se pod kontrolou CT (počítačového tomografu), kde se k zobrazení využívá rentgenové záření.  
 
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 většinou  
     15 – 20 minut, výjimečně déle.  
     Lékař zavede tenkou jehlu do místa, kde probíhají kmeny sympatického nervstva (vedle páteře)  
     a aplikuje léčebnou směs sestávající z alkoholu, anestetika a malého množství kontrastní látky, celkové  
     množství směsi je okolo 13 ml. 
 
Nevýhody vyšetření: 
     Rentgenové záření – vyšetření je vždy indikované s ohledem na optimalizovanou radiační zátěž  
     a diagnostickou výtěžnost vyšetření. 
     Aplikace jodové kontrastní látky - může být provázena alergickou reakcí, proto je nutné vědět  
     o Vašich známých alergiích (především na léky) a případně provést protialergickou přípravu (zajišťuje  
     ošetřující lékař event. po konzultaci s alergologem) – o aplikaci kontrastní látky jste byli poučeni a byly  
     vám vysvětleny možné vedlejší účinky podání kontrastní látky. 
 
Komplikace spojené s vyšetřením 
     Infekční komplikace v místě vpichu a v místě uložení léčebné směsi – většinou se jedná o hnisavé  
     infekce, které se léčí antibiotiky. 
     Poškození okolních orgánových struktur – zejména ledvinné pánvičky či močovodu, nechtěná punkce  
     cév nemá při použití tenké jehly význam, výjimečně se může objevit krvácení v místě vpichu, přičemž  
     v některých případech je nutná následující chirurgická či nechirurgická intervence.  
     Lokální reakce na terapeutickou směs – náhlé snížení tlaku – pokud se však výkon provádí v jednom  
     sezení pouze na jedné straně, je riziko malé. Mohou se projevit bolestmi do břicha či do zad, můžete  
     se celkově potit. Protože před výkonem dostanete injekci proti bolesti, jsou bolesti většinou dobře  
     snesitelné. 
     Výjimečně srdeční selhání u pacientů s onemocněním srdce a vyšší riziko vegetativních  
     komplikací – přechodné poruchy vyprazdňování střev a močového měchýře, zvýšená citlivost v průběhu  
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     některých nervů, které odstupují blízko místa, kam se ukládá léčebná směs (na hýždích, na hrázi,  
     na stehně, v zádech). 

2) Jiné možnosti léčby: Alternativně lze výkon provést chirurgicky, přičemž chirurgický výkon je vždy delší,  
     jednoznačně více zatěžující a v mnoha případech ho z různých důvodů nelze provést. 
 

3) Hospitalizace: Výkon se provádí obvykle během hospitalizace pacienta, která je závislá na průběhu výkonu  
       a kombinaci dalších onemocnění. Předem ji nelze určit a rozhodne o ní Váš ošetřující lékař. 
 

4) Pooperační a následná péče: Po ukončení výkonu se místo vpichu sterilně překryje. Po výkonu budete  
      uložen/a na lůžko, kde v klidu setrváte cca 4 hodiny, můžete si dojít na WC. Po návratu na oddělení     
      můžete jíst a pít. Obvyklé a případně další léky budete užívat dle ordinace ošetřujícího lékaře.  
      Po dohodě s lékařem o dalším postupu léčby pak můžete být propuštěn/a domů. 
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: 
 


