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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 

Miniinvazivní operace varixů 

Příjmení, jméno pacienta:………………………………………………….. 
Rodné číslo: …………………………………………………..................... 

Adresa:………………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………. 

 

 

Dnešního dne jsem byl/a lékařem poučen/a o miniinvazivní operaci s odstraněním varixů (křečových 
žil) metodou:    

a) RFA neboli radiofrekvenční ablace (ClosureFAST) 

     b) mechanicko-chemické ablace (ClariVein)  

(označit vybranou variantu) 

Účelem operace varixů je odstranění křečových žil tzv. vakovitého rozšíření žil. 

a) levé DK (dolní končetiny) 

b) pravé DK (dolní končetiny) 

c) obou DKK (dolních končetin)(označit vybranou variantu) 

Operace varixů bude probíhat v celkové, spinální nebo lokální (pouze u metody ClariVein) anestézii. Pod 
ultrazvukovou kontrolou Vám bude proveden vpich do nedostatečné povrchové žíly dolní končetiny, která 
je příčinou varixů nebo chronické žilní nedostatečnosti a následně přes speciální instrumentárium se 
zavede do této žíly speciální katetr buď radiofrekvenční ablace nebo mechanicko-chemické ablace, kterým 
se celá žíla ve svém průběhu zevnitř uzavře od třísla až po její „zdravý úsek na bérci nebo stehni. Následně 
případně podle domluvy s Vámi a podle závěrů indikačního vyšetření z našich poraden s pomocných 
drobných řezů na periferii končetiny odstraníme drobné varikózní pleteně nebo u metody ClariVein je 
sklerotizujeme (tedy injekčně do nich vpravíme léčivo, které je „ucpe“). Na závěr provedeme (suturu) sešití 
jednotlivých drobných řezů. 

Byl/a jsem poučen/a, že alternativou k tomuto výkonu je sklerotizace, klasická operace nebo 
konzervativní postup s využitím venoprotektivních látek a bandáží dolních končetin. Dále jsem byl poučen, 
že mnou zvolená metoda léčby je metodou, při které se budu finančně podílet na ceně jednorázových 
instrumentů, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Vzal/a jsem na vědomí, že operace varixů má oproti alternativě tyto výhody: menší nebo téměř žádné 
bolesti, rychlejší návrat do zaměstnání a plné fyzické aktivity, dobrý kosmetický efekt, ale současně tyto 
nevýhody: jedná se o metodu, na kterou se finančně budu podílet vzhledem, k tomu, že jednorázové 
instrumentárium použité pro mojí operaci není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
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Byl/a jsem poučen/a, že operace varixů má následující rizika: 

· riziko celkové anestézie či spinální anestézie (viz samostatný informovaný souhlas) 

· riziko alergické reakce na podaná léčiva 

· pooperační krvácení, modřiny  

· otoky dolních končetin 

· poškození nervů, cév a lymfatického řečiště  

· embolie a trombózy 

· infekce v ranách 

· zánětlivá reakce v oblasti stehu 

· dehiscence rány (rozpad rány) 

· v pozdním období pak u 20% nemocných dochází v pětiletém horizontu ke znovuobjevení se varixů 
(je jedno, jestli je pacient operován klasicky nebo miniinvazivně) - tato recidiva je přirozeným 
důsledkem chronické žilní insuficience a nelze ji považovat za selhání metody a často si pak žádá 
nové operační nebo jiné řešení 

· ve 3 % případů dochází k selhání metody (časné znovuzprůchodnění nebo neuzavření kmene 
povrchové žíly) - diagnostika takového selhání se provádí kontrolním UZ v naší cévní poradně, které 
se indikuje s odstupem cca 3 až 9 měsíců od operace; pokud k takovémuto selhání dojde, pak bude 
Vám nabídnuto „přeoperování klasicky“ v rámci veřejného zdravotního pojištění 

Beru na vědomí, že po provedení operaci varixů budu omezen/a v obvyklém způsobu života a v 
pracovní schopnosti přibližně dva měsíce, z toho 1-2 dny hospitalizace dle průběhu hojení a přidružených 
komplikací, budu muset dodržovat léčebný režim a řídit se pokyny lékaře, který mimo jiné obnáší nošení 
kompresních punčoch nebo bandáží přesně podle pokynů lékaře (mnohdy až 6-8 týdnů od operace). Dále 
je pak nutná klinická a sonografická kontrola s odstupem cca 3 až 9 měsíců v naší cévní poradně. 
 
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. (pokud by si pacient nepřál 
uvádět tento odstavec, nebo by lékař usoudil, že v daném případě není vhodné jeho uvedení, lze jej 
přeškrtnout) 

Ve Frýdlantu dne:  

Podpis a jméno lékaře, který provedl poučení: 

Vlastnoruční podpis pacienta/zákonného zástupce se jménem a příjmením: 
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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: 

 

 
 
 
 


