Seznam Informovaných souhlasů ve FONS AKORDU k 2.5.2016
ARO:








'k obstřiku'
'k analgetické léčbě'
's krevní zátkou'
's kaudálním blokem'
'se zavedením PICC'
'epidurální blok'
ambulantní anestezie‘

Dětské:
 'k lumbální punkci'
 'k alergen. imunotetrapii'
 'k potnímu testu'
 'k zátěžové spirometrii'
Gynekologie: (obsahují tisk 2.strany – detailní popis výkonu)
 'k porodnickému výkonu'
 'k operaci poševní cestou'
 'k laparoskopické operaci'
 'k laparotomické operaci'
 'k zákroku vyprázdnění dutiny děložní, indukce abortu'
 'k výkonu biopsie/konizace/ošetření Bartholinské žlázy/resutura operační rány'
 'k zákroku v děloze mimo těhotenství'
 'k zákroku na vnějších rodidlech'
 'k výkonu medikamentozního umělého přerušení těhotenství'
 epidurální porodní analgézie
HTO:





'k odběru kostní dřeně'
'k terapeutické venepunkci'
'k chemoterapii'
'k transfúzi'

CHIRURGIE:
 'k operaci laparoskopické'
 'k operaci břišní'
 'k revizi operačního výkonu'
 'k amputaci končetin'
 'k operaci kostí a kloubů'
 'k ambulantnímu výkonu'
 'k výkonu rektoskopie, anoskopie, Baronovy ligatury'
 'k operačnímu výkonu'
Infekce:
 'dárce k fekální bakterioterapii'
 'pacienta k fekální bakterioterapii'
Interna+HDS:





















Kožní:







'k punkci'
'k transfúzi krve'
'k ezofagogastroduodenoskopii'
'k endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografii'
'ke kolonoskopii'
'k punkci štítné žlázy'
'k biopsii jater'
'k el.kardioverzi'
'k zavedení centrálního žilního katetru'
'k jícnovému echu'
'k výkonu PRICK'
'k punkci pohrud.v.'
'k bicyklové ergometrii'
'k perkutánní endoskopické gastrostomii'
'k testu na nakloněné rovině'
'ke kontinuální peritoneální dialýze u dospělých'
'k pravidelné hemodialyzační léčbě'
'k intravezikální aplikaci léčiva'
'k zavedení peritoneálního dialyzačního katetru'
IS s ambulantní péčí v nefrologické ambulanci

'k excizi'
'k fototerapii'
'k celkové terapii retinoidy'
'k celkové terapii sulfony – Disulone'
'k celkové terapii imunosupresivy'
'k výkonu s použitím LASERu'

Neurologie:
 'k lumbální punkci'
 'k lumbální radikulografii'
 'k atraumatické lumbální punkci'
 'k perimyelografii'
 'k epidurálnímu obstřiku'
 'k výkonu kořenového obstřiku'
Oční:






'k nitrooční operaci'
'k operaci oka a jeho okolí'
'k fluorescenční angiografii'
'k laserové fotokoagulaci sítnice'
'k YAG kapsulotomii, selektivní laserové trabekuloplastice, laserové iridotomii'

ONM:






'k lékařskému ozáření pro diagnostické účely'
'k lékařskému ozářením pro paliativní analgetickou terapii'
'k lékařskému ozáření při radiační synovektomii'
'k punkci štítné žlázy'
'k ergometrii'


ORL:



'k lumbální punkci'

'k operaci endoskopické'
'k operaci klasické':





















Mukotomie dolních skořep nosních
Tympanostomie / drenáž středouší /
Adenotomie
/ odstranění nosohltanové mandle
Tonzilektomie / odstranění krční mandle /
Endonazální endoskopický výkon na vedlejších nosních dutinách a
v dutině nosní
Septoplastika / operace nosní přepážky /
Ušní operace
Odstranění podčelistní slinné žlázy
Odstranění příušní slinné žlázy
10. Exstirpace laterální krční cysty
11. Exstirpace mediální krční cysty
12. Probatorní odstranění mízní uzliny / uzlin /
13. Oesophagoskopie / endoskopické vyšetření jícnu /
14. Direktivní laryngoskopie / endoskopické vyšetření hrtanu /
15. Bloková disekce / revize mízních uzlin na krku
s odstraněním uzlin a tkání postižených metastázami nádoru /
Laryngektomie parciální / odstranění hrtanu – částečné /
Laryngektomie totální / odstranění hrtanu – úplné /
Tracheotomii / vytvoření otvoru v průdušnici na krku k zajištění

Ortopedie:
 'k operaci artroskopické'
 'k operaci umělé kloubní náhrady - endoprotéze'
 'k operaci na kloubech a kostech'
 'k operaci na měkkých tkáních'
 'k amputaci na končetinách'
 'k revizní operaci'
 'k ošetření zlomenin nebo vykloubení'
 'k zavřenému napravení zlomeniny nebo vykloubení'
 'ambulantní souhlas'
RTG: (obsahují tisk 2.strany – detailní popis výkonu)
 'k provedení biopsie'
 'k CT vyšetření'
 'k intravenózní pyelografii'
 'k vyšetření na magnetické rezonanci'
 'k provedení punkce, drenáže'
 'k provedení angiografie'
 'k provedení angiografie s embolizací'
 'k provedení angioplastika'
 'NESOUHLAS se zdravotnickým výkonem'




TRN:





‘Vyšetření na MR’
mamografický screening dotazník
biopsie

'k pleurální punkci'
'k nitrohrudní drenáži'
'k bronchoprovokačnímu testu s methacholinem'
'k bronchoskopii v lokální anestezii'

Urologie:
 'k operaci laparoskopické'
 'k břišní operaci'
 'k operaci na šourku'
 'k operaci na penisu'
 'k diagnostické endoskopii'
 'k operační endoskopii'
 'k výkonu drenáže močových cest'
 'k výkonu stresové inkontinence'

