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SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB  

(ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ) 

(dle Sb. zákona 372/2011 § 45 bod h) 

 

Podle § 34 zákona c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování účinného od 
1. 4. 2012 je písemný informovaný souhlas pacienta požadován: 

Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a 
poskytovatelem zdravotních služeb. 

 

OBECNÉ SOUHLASY 

Záznam o souhlasu pacienta/zákonného zástupce s hospitalizací a podáváním informací (v jazykových 
verzích: anglické, německé, ruské, vietnamské) 

Záznam o souhlasu pacienta/zákonného zástupce s ambulantní péčí (v jazykových verzích: české, 
anglické, německé, ruské, vietnamské) 

Nesouhlas pacienta/zákonného zástupce se zdravotní péčí (v jazykových verzích: české, anglické, 
německé, ruské, vietnamské) 

Záznam o souhlasu pacienta/zákonného zástupce s použitím omezovacích prostředků 

Hospitalizace pacienta bez jeho souhlasu – zahájení 

Hospitalizace pacienta bez jeho souhlasu - ukončení 

 

V případech stanovených poskytovatelem zdravotních služeb: 
 

  VŠEOBECNÉ VÝKONY 

  Elektrická kardioverze 

  Incize, evakuace, drenáž abscesu 

  Podání transfúzního přípravku  

  Zavedení centrálního žilního katétru 

 

   ARO 

   Celková anestezie 

   Svodná, epidurální anestezie 

   Subarachnoidální anestezie 

   Epidurální analgezie u porodu   

 

   CHIRURGIE 

   Amutace 

   Apendektomie 

   Diagnostická laparoskopie 

   Fundoplikace 

   Hemoroidy 
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   Laparoskopická apendektomie 

   Laparoskopická cholecystektomie 

   Laparoskopická plastika kýly 

   Laparoskopická plastika tříselné kýly 

   Léčba křečových žil – VNUS 

   Malý chirurgický výkon 

   Plastika kýly břišní stěny 

   Plastika tříselné kýly 

   Punkce ascitu 

   Sklerotizace 

   Varixy 

 

    UROLOGIE 

    Bioptická punkce prostaty 

    Operace hydrokely 

    Optická uretrotomie – OUTI 

    Orchiektomie – odstranění varlete z třísla 

    Orchiektomie – odstranění varlete ze šourku 

    Orchiopexe – fixace nesestouplého varlete 

    Perkutánníextrakce kamene z ledviny – PEK 

    Transuretrální resekce nádoru moč. měchýře – TUR 

    Transuretrální resekce prostaty – TURP 

    Ureterorenoskopie – URS 

    Uretrocystoskopie - CUS 

     

     GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ 

     Cerclage 

     Císařský řez (SC) 

     Dg laparoskopie 

     Excize z vulvy event.. z pochvy 

     Extirpace B. cysty 

     Frakcionovaná (probatorní) kyretáž 

     Hormonální kontracepce 

     Hysterektomie – operační odstranění dělohy břišní cestou 

     Hysterektomie – operační odstranění dělohy poševní cestou 

     Hysterosalpingografie – průchodnost  dutiny děložní 

     Hysteroskopie operační 

     Hysteroskopie s abrazi – kyretáž 

     Informace pro Rh negativní matky – profylaxe v systému Rh 

     Informace pro zákonné zástupce – propuštění novorozence před uplynutím 72 hod. 

     Klasická cystouretropexe 

     Konizace a jiné operace čípku děložního 

     Laparoskopická sterilizace 

     Laparoskopické odstranění gonád 

     Laparoskopie s hysteroskopií a chromopertubací 

     Laparotomie – otevření dutiny břišní s výkonem dle nálezu 
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     Operační laparoskopie 

     Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparo asistencí – LAVH  

     Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí – TLH 

     Operační odstranění dělohy poševní cestou – hysterektomie 

     Operační odstranění vaječníku – adnexectomie 

     Poporodní ošetření novorozence 

     Poševní plastiky 

     Punkce cysty na vaječníku vaginální cestou 

     Revize dutiny děložní po porodu 

     Revize dutiny děložní 

 

      INTERNA 

      Hrudní punkce 

 

      GASTROENTEROLOGIE 

      Kolonoskopie  

Rektoskopie  

Esofagogastroduodenoskopie 

      Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)  

      Anoskopie 

      Apendikografie 

      Artrografie 

Ascendentní pyelografie 

Cystografie 

Dilatace jícnu 

Enteroklýza 

Fistulografie 

Hysterosalpingografie 

Irrigografie 

Pasáž trávicím traktem 

Vylučovací urografie 

Vyšetření rentgenem u žen v produktivním věku 

Zapůjčení RDG snímků 

 

       KOŽNÍ 

       Kožní ambulantní výkon 

 

      KARDIOLOGIE 

       Ergometrie – zátěžovým testem 

      Holter – protokol zapůjčen 
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