Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc
Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz

Seznam výkonů, u kterých je požadován písemný informovaný souhlas pacienta
ARO
-

Informovaný souhlas pacienta/ky (zákonného zástupce pacienta) s podáním anestezie

Chirurgické oddělení
-

Amputace
Založení vývodu střeva
Operace kýly
Cholecystektomie
Vynětí nádoru měkkých tkání – povrchových
Vynětí nádoru měkkých tkání – hlubokých
Operace karpálního tunelu
Operace Dupuytrenovy kontraktury
Appendektomie
Operace štítné žlázy
Operace v oblasti konečníku - operace hemorrhoidů
Operace v oblasti konečníku - operace píštělí
Odstranění pilonidálního sinu
Operace pro nádory konečníku, amputace konečníku
Resekce a anastomózy na tlustém střevě
Resekce a anastomózy na tenkém střevě
Resekce + odstranění žaludku
Anastomoza střeva na žaludek
Operace na žlučových cestách
Operace varixů
Embolektomie
Splenektomie (odstranění sleziny)
Operace nádoru prsu
Diagnostická laparoskopie
Operace pro střevní neprůchodnost
Operace pro zánětlivou náhlou příhodu břišní
Operace pro krvácení do břišní dutiny
Operace pro krvácení do zažívacího traktu
Revize dutiny bříšní , odběr tkáně na histologické vyšetření
Operace pro morbidní obezitu
Odstranění osteosyntetickéího materiálu
Odtranění cizího tělesa
Otevřená repozice + osteosyntéza
Odběr dermálního + dermoepidermálního štěpu, přenos štěpu
Nekrektomie - odstranění nekrotické či infikované tkáně
Punkce a drenáž hrudníku
Kanylace centrální žíly
Punkce a drenáž ascitu
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-

Arthrodéza (spojení kostí)
Artroskopie diagnostická, operační
Artroskopie rekonstrukční - ramenní kloub
Artroskopie rekonstrukční - kolenní kloub
Sešití, rekonstrukce vazivového aparátu
Operace deformity v oblasti nohy
Operace degenerativních změn na šlachách končetin
Operace degenerativních a poúrazových změn kostí a kloubů
Implantace totální endoprotézy kolenního kloubu
Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu
Implantace totální endoprotézy ostatní
Vynětí totální endoprotézy pro aseptické či septické selhání
Reimplantace totální endoprotézy
Implantace cervikokapitální endoprotézy
Korekční osteotomie
Koagulace v močovém měchýři
Zavedení nefrostomického drénu
Nefrektomie (odstranění ledviny)
Orchiektomie odstranění varlete)
Uretrotomie, dilatace močové trubice
TUR (transuretrální resekce) papilomu močového měchýře
TUR P (transuretrální resekce) prostaty
Operace hydrokély, spermatokély
Cirkumcize (obřízka)
Operace varikokély
Extrakce tělesa z močového měchýře
Excize (vyříznutí) kožní léze
Rektoskopie, anoskopie
Malý chirurgický výkon v oblasti konečníku (excize, dilatace)
Podvaz hemorrhoidů – Barronovy ligatury
Ošetření či snesení nehtu
Sklerotizace varixů DKK
Operace kolene – „unhappy trias“

Interní oddělení
-

Gastroskopie
Koloskopie
Endoskopie s polypectomií
TEE vyšetření
Punkce dutiny hrudní
Punkce dutiny břišní
Elektrická kardioverse
Zavedení centrálního žilního katetru
Zavedení PEG
Necílená jaterní biopsie
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-

Endoskopická sklerotizace/ligace jícnových a žaludečních varixů)

Neurologické oddělení
-

Lumbální punkce
EMG
ORL oddělení

-

-

Adenoidektomie
Tonzilektomie
Tonzilotomie
Endonazální endoskopické operace na vedlejších nosních dutinách
Septoplastika
Dekomprese očnice
Dakryocystorinostomie
Exstirpace podčelistní žlázy
Exstirpace krční cysty
Parotidektomie (konzervativní superficiální parotidektomie, totální parotidektomie)
Tyreoidektomie (hemityreoidektomie, totální tyreoidektomie)
Paratyreoidektomie
Bloková disekce krčních uzlin
Laryngomikroskopie (diagnostická, terapeutická)
Tracheotomie
Paracentéza s/bez inzerce ventilační trubičky
pokud provádíme jiný- individuálně modifikovaný zákrok v celkové anestezii, vždy je k
němu vytvořen modifikovaný informovaný souhlas
Z výkonů prováděných v lokální anestezii:
excize a exstirpace provedené v lokální anestezii
plastika boltců v lokální anestezii
RFITT (radiofrekvenční indukovaná termoterapie) dolních nosních skořep a měkkého
patra v lokální anestezii
Paracentéza
Oční oddělení

-

Průplach a případná sondáž slzných cest
Operace pterygia
Plastická operace převislých víček / blefarochalazis /
Trabeculectomie - operace na snížení nitroočního tlaku u glaukomu / zeleného zákalu /
Ostranění / excize / kožní léze nebo novotvaru / nádoru /
Ostranění / extirpace / chronického chalazia / vlčího zrna /
SLT - selektivní laserová trabeculoplastika - laserová operace na snížení nitroočního
tlaku u glaukomu / zeleného zákalu /
YAG laserová iridotomie / LIRE / - laserová operace u glaukomu / zeleného zíkalu / s
uzavřeným úhlem
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-

YAG laserová kapsulotomie - laserové odstranění druhotného šedého zákalu
Vyšetření optickým koherentním tomografem / OCT /
Plastická operace entropia / vchlípeného okraje víčka /
Stomatologická ambulance

-

Extrakce zubu, chirurgická extrakce zubu v místní anestezii.
Chirurgický výkon v měkkých tkáních dutiny ústní v místní anestezii, odstranění
fibromu, retenční cysty
Amputace kořenového hrotu zubu v místní anestezii
Psychiatrické oddělení

-

Elektrošoky
Antabusová reakce
Radiodiagnostické oddělení

-

Intravaskulární (intravenózní i intraarteriální) podání kontrastní látky
Periradikulární terapie (PRT)
Biopsie pod UZ nebo CT kontrolou
CT kolonografie
CT enteroklýza
Fistulografie
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