Nemocnice Tábor a.s.
chirurgické oddělení

Informovaný souhlas
Poučení o operaci prsu

Pacient:______________________________________________________
_______________
Jméno,příjmení,datum narození

Lékař, který provedl poučení:
Dnešního dne jsem byl lékařem poučen o zdravotním výkonu,
který mi má být proveden.
Účelem tohoto zdravotního výkonu je: Operace prsu
Přicházíte na operaci prsu pro podezření z nádorového onemocnění prsu .
Nádory prsu mohou být nezhoubné( tzv. benigní) a zhoubné
( tzv. maligní );
Před operací se provádí mamografické (MMG) a ultrazvukové (UZ)
vyšetření prsu a další nutná předoperační vyšetření.
Někdy byla pacientka vyšetřena onkologem.
Po provedených vyšetřeních můžou nastat tyto situace:
1.z MMG a UZ vyš. je podezření na zhoubné ložisko prsu
2.při MMG a UZ vyš. byla provedena punkce ložiska prsu a
zhoubný nádor byl následně nalezen při vyšetření vzorku patologem.
Někdy byla onkologem provedena onkologická předoperační léčba
– ozáření a chemoterapie.
3.z MMG a UZ je podezření na zhoubný nádor prsu, ale ložisko není
hmatné ,
proto je nutné označení ložiska před operací drátkem (tzv.frankův vodič)
4.z MMG a UZ nálezu se ložisko jeví jako nezhoubné
( tzv. benigní ), ale je třeba ložisko vyjmout a nechat
vyšetřit patologem ke stanovení definitivní diagnozy.

Operace prsu bude probíhat takto:
Operace se provádí v celkové anestezii ( úplné uspání ).
Nejdříve se bulka z prsu vyjme a odešle se na vyšetření patologem.
( rychlé peroperační histologické vyšetření ). Pacientku anesteziolog
probudí a chirurg čeká na výsledek histologického vyšetření, který
mu oznámí patolog. ( trvá cca 45 min ).
V závislosti na výsledku histologického vyšetření může nastat
několik různých variant dalšího postupu.
1.Ložisko v prsu je při histologickém vyšetření benigní , tzv. není
v něm nalezen zhoubný nádor. Operace pro pacientku končí
a bude dále sledována , nejčastěji v prsní poradně.
2.Patolog nemůže s jistotou rozhodnout zda je ložisko v prsu
zhoubné nebo nezhoubné.V tom případě chirurg operaci ukončí
a pacientka vyčká na oddělení nebo doma na definitivní
histologické vyšetření ( trvá asi týden ) a rozhodnutí patologa
o povaze ložiska. Podle výsledku histologického vyšetření
může následovat doplňující operace s odstupem asi týdne
3.Ložisko v prsu je zhoubné, tzv. maligní a je nutná další operace.
Anesteziolog pacientku znovu uspí a následuje další operace.
Operace ,když je ložisko v prsu zhoubné :
Je několik variant operačního výkonu na prsu, pokud je ložisko zhoubné:
Typ operace závisí na

- histologickém typu nádoru
- velikosti nádoru
- velikosti prsu
- přání pacientky
- uložení nádoru v prsu
- věku pacientky
Typ operačního výkonu na prsu
1. odstranění celého prsu ( tzv. mastectomie )
2. odstranění části prsu se zhoubným nádorem ( tzv. parciální
mastectomie )
Vždy je nutno vyjmout lymfatické uzliny s okolním tukem z podpaží
na straně postiženého prsu.
Po operaci je pacientka sledována v onkologické ambulanci,
kde je dále léčena většinou chemoterapií a ozářením ( je nutné téměř vždy,
když je odstraněna je část prsu )
Pokud je provedeno odstranění celého prsu , jsou k dispozici umělé
náhrady prsu ( tzv. epitezy ) ,které se vkládají do podprsenky a okolí
nepozná,
že byla pacientka operována.
Možná je i plastika prsu s časovým odstupem.

Možné pooperační komplikace a rizika operace :
- nejsou časté, ale vyloučit se nedají.
1. zánět rány
2. krevní sraženina v ráně ( hematom )
3. otoky paže na operované straně ( v souvislosti s operací v podpaží a
nutnému přerušení mízních cév )
4. poranění důležitých žil a nervů ( v souvislosti s operací v podpaží )
5. záněty žil dolních končetin
Beru na vědomí, že po provedení uvedeného zdravotního výkonu budu
omezen v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti.
Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji,
že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše,
co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a
měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a
výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu,
který je popsán v přiložené příloze.
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.

V Táboře dne

-------------------Vlastnoruční podpis pacienta

Podpis lékaře, který poučení provedl:

