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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 

Operace varixů 

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

Adresa:………………………………………………………………………. 

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

 
 

Dnešního dne jsem byl(a) lékařem poučen(a) o operaci s odstraněním varixů (křečových žil). 

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

a) levé DK(dolní končetiny) 

b) pravé DK(dolní končetiny) 

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

Operace varixů bude probíhat v celkové nebo spinální anestézii. Z řezu v třísle vypreparujeme a 
podvážeme VSM (venu saphenu magnu) s přídatnými větvemi. Následně z pomocných řezů na periferii 
končetniny odstraníme drobné varikózní pleteně, event. VSP (venu saphenu parvu). Na závěr provedeme 
(suturu) sešití jednotlivých řezů.  

Byl(a) jsem poučen(a), že alternativou k tomuto výkonu je sklerotizace, laserová operace nebo 
konzervativní postup s využitím venoprotektivních látek a bandáží dolních končetin. 

Vzal(a) jsem na vědomí, že operace varixů má oproti alternativě tyto výhody: lepší a rychlejší 
terapeutický efekt, ale současně tyto nevýhody: bolesti, křeče, zhoršení obtíží, vytvoření bércových 
vředů, zánět žil, trombóza a rizika spojená s operací. 

Byl(a) jsem poučen(a), že operace varixů má následující rizika: 

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

· 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) 
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Beru na vědomí, že po provedení operaci varixů budu omezen(a) v obvyklém způsobu života a v 
pracovní schopnosti přibližně dva měsíce, z toho 1-3 dny hospitalizace dle průběhu hojení a přidružených 
komplikací, budu muset dodržovat léčebný 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. (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: 

 

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: 

 


