Seznam písemných informovaných souhlasů – stav ke dni 1.1.2015
1. Všeobecné


Souhlas pacienta/ky s hospitalizací a případným překladem v rámci Nemocnice Slaný
 Souhlas zákonného zástupce s hospitalizací nezletilého pacienta/pacientky a případným překladem
v rámci Nemocnice Slaný
 Prohlášení o nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb/zdravotního výkonu (Revers)
 Souhlas s podáním transfuzních přípravků v rámci Nemocnice Slaný
2. Chirurgické oddělení


Amputace v koncové části dolní končetiny (oblast nohy a přednoží)
Amputace dolní končetiny – v úrovni bérce
 Amputace dolní končetiny – v úrovni stehna
 Laparoskopická operace tříselné kýly
 Operace kýly – Břišní stěny a kýly v jizvě
 Operace žlučníku
 Operace slepého střeva
 Operace tříselné kýly
 Odstranění nádoru nebo zánětu v oblasti tlustého střeva nebo konečníku
3. Ortopedické oddělení




Artroskopie kolenního kloubu
 Náhrada (Endoprotéza) kyčelního kloubu pro zlomeninu krčku kosti stehenní
 Náhrada kolenního kloubu
 Náhrada (Endoprotéza) kyčelního kloubu
 Operační léčba zlomenin
 Artroskopie ramenního kloubu
 Napravení deformity palce a prstů nohy
4. Gynekologicko – porodnické oddělení
















Umělé ukončení těhotenství
Umělé ukončení těhotenství ve II. trimestru
RCUI (instrumentální kyretou prováděná revize děložní dutiny)
Vyčištění dutiny děložní pro ,,zamlklý potrat“
Separovaná abrase (kyretáž hrdla a dutina děložní)
Biopsie (odběr vzorků) z pochvy nebo zevních rodidel
Hysteroskopie (diagnostická, operační)
Operační laparoskopie
Diagnostická laparoskopie
Laparoskopické odstranění dělohy (LH)
Operační odstranění dělohy (hysterektomie) poševní cestou
Vaginální hysterektomie s plastikami pochvy
Poševní plastiky
Promontofixacve
Podpůrná operace močové trubice pro inkontinenci moče metodou TOT



Závěsná operace močového měchýře a močové trubice břišní cestou
 Chirurgická léčba cysty Bartholiniho žlázy
 Operační odstranění dělohy, vaječníků, vejcovodů, pánevních a břišních uzlin pro zhoubné onemocnění
 Cerclage – uzavírací steh hrdla děložního
 Plánovaný císařský řez
5. Dětské oddělení


Souhlas pacienta (zákonného zástupce) s endoskopickou operací v dutině nosní
Souhlas zákonného zástupce s hospitalizací dítěte na Novorozeneckém oddělení
 Souhlas zákonného zástupce s plastikou boltce
 Souhlas pacienta (zákonného zástupce) s Tonsilektomií
 Souhlas pacienta (zákonného zástupce) s odstraněním chorobně změněného útvaru na hlavě nebo krku
(uzlina, cysta, píštěl)
 Souhlas pacienta (zákonného zástupce) s Myrigotomií, Tympanostomií
6. RDG oddělení




Perkutánní drenáž a biopsie pod CT/USG kontrolou
 Periradikulární terapie (PRT)
 souhlas pro CT vyšetření + souhlas zákonného zástupce
 Souhlas pro vylučovací urografii + souhlas zákonného zástupce
7. Interní oddělení


Zavedení dialyzačního katetru
 Arteriální katetr
 Biopsie jater
 Bronchoskopie
 Centrální žilní katetr
 Elektrická kardioverze
 Hrudní drenáž
 Jícnová echokardiografie
 PEG
 Pleurání punkce
 Punkce ascitu
 Aspirační biopsie štítné žlázy
 Zavedení dočasného kardiostimulátoru
8. Endoskopická ambulance


Souhlas s provedením Koloskopie
 Souhlas s provedením Gastroskopie
9. ARO – anesteziologická ambulance



Souhlas pacienta s podáním a zdravotními riziky anestezie při hospitalizaci
Informace pro rodiče dětí objednané k ambulantnímu výkonu + anesteziologický dotazník

