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Nemocnice Frýdlant s.r.o. 
V Úvoze 860, 46401 Frýdlant, tel: +420 482 369 111 

Chirurgie - jednodenní lůžková péče 
tel.: +420 482 369 228 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Laparoskopická cholecystektomie 

Příjmení, jméno pacienta:………………………………………………….. 

Rodné číslo: …………………………………………………..................... 

Adresa:………………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………. 
 
 
Dnešního dne jsem byl/a lékařem poučen/a o laparoskopické cholecystektomii, která mi má být 
provedena. 
 
Účelem laparoskopické cholecystektomie je odstranění žlučníku laparoskopickou metodou.  
 
Zdravotní výkon bude probíhat v celkové anestézii, kdy provedeme tři až čtyři vpichy do dutiny břišní. 
Dutinu břišní naplníme inertním plynem CO2, zavedeme kameru a pracovní nástroje, jimiž se žlučník 
odstraní. Poté dutinu břišní Po revizi dutiny břišní provedeme suturu (sešití) břišní stěny. 
Dle stavu operačního pole a uvážení operatéra je někdy nutno opustit laparoskopickou metodu a výkon 
změnit na klasickou operaci.  
 
Byl/a jsem poučen/a, že alternativou laparoskopické operace je klasická cholecystektomie.  
 
Vzal/a jsem na vědomí, že výhodou oproti alternativě je: 

· minimální bolest v ráně 
· rychlejší rekonvalescence 
· lepší kosmetický efekt, 

 
nevýhodou může být pooperační tenze dutiny břišní po naplnění CO2. 
 
Byl/a jsem poučen/a, že laparoskopická cholecystektomie má následující rizika: 

· riziko celkové anestézie (viz samostatný informovaný souhlas) 
· pooperační krvácení, modřiny 
· poranění orgánů dutiny břišní 
· tenze břicha po naplnění CO2 
· kýla v jizvách 
· infekt v ranách 
· zánětlivá reaktivní rezistence v oblasti stehu 
· poranění žlučových cest 
· leak ze žlučových cest (prosak z pahýlu) 
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Beru na vědomí, že po provedení laparoskopické cholecystektomie budu omezen/a v obvyklém 
způsobu života a v pracovní schopnosti přibližně 1 měsíc, z toho 4-5 dnů hospitalizace podle průběhu 
hojení a přidružených komplikací, budu muset dodržet dietní opatření, klidový režim a řídit se pokyny lékaře. 
 
Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil 
vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na 
které mi řádně a srozumitelně odpověděl. 
 
Souhlasím s předáváním nálezů a údajů dalším lékařům, zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovně 
v rozsahu povoleném zákonem o ochraně osobních dat. A dále souhlasím se zveřejněním údajů, které byly 
léčením mého onemocnění získány (v anonymní formě). 
 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením 
zdravotního výkonu. 
 
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení 
dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré 
další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví. 

Ve Frýdlantu dne:  

Podpis a jméno lékaře, který provedl poučení: 

Vlastnoruční podpis pacienta/zákonného zástupce se jménem a příjmením: 

 

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) 

Ve Frýdlantu dne:  

Jméno svědka: 

(není-li svědek pracovníkem zdravotnického zařízení, uvede se adresa a datum narození svědka) 

Podpis svědka: 

 

 
 


