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1. KZ 

Obecně platné 
Negativní revers 
Negativní reverz – němčina 
Negativní reverz – angličtina 
Negativní reverz – ruština 
Negativní reverz – vietnamština 
Písemný souhlas s canisterapií 
Poskytnutí informace o zdravotním stavu Policii ČR 
Poskytnutí informace o zdravotním stavu Policii ČR – angličtina 
Poskytnutí informace o zdravotním stavu Policii ČR – němčina 
Poskytnutí informace o zdravotním stavu Policii ČR – ruština 
Poskytnutí informace o zdravotním stavu Policii ČR – vietnamština 
Souhlas pacienta s fotografováním a digitálním záznamem 
Souhlas s hospitalizací 
Souhlas s hospitalizací – angličtina 
Souhlas s hospitalizací – arabština 
Souhlas s hospitalizací – němčina 
Souhlas s hospitalizací – ruština 
Souhlas s hospitalizací – vietnamština 
Souhlas pacienta – dobrovolnický program 
Souhlas pacientů (hromadný) – dobrovolnický program 
Souhlas rodiče – dobrovolnický program 

Ambulance pro léčbu bolesti 
Písemný souhlas pacienta s léčením v poradně pro léčbu bolesti 

Gynekologicko porodnická oddělení 
CBC – Informovaný souhlas k odběru, zpracovávání, skladování pupečníkové a placentární krve pro 
autologní použití Premium 
CBC – Informovaný souhlas rodičky s odběrem pupečníkové krve 
Inhalační analgezie k porodu s použitím přípravku Entonox 
Negativní revers – GYNPO 
Negativní reverz – GYNPO – angličtina 
Negativní reverz – GYNPO – němčina 
Negativní reverz – GYNPO – ruština 
Negativní reverz – GYNPO – vietnamština 
Písemný souhlas s podmínkami přítomnosti osoby blízké u porodu 
Sterilizace vejcovodů 

Radiodiagnostické oddělení 
Písemný souhlas pro pacientky v reprodukčním věku 

Urologická oddělení 
Vasektomie 
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2. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 

Obecně platné 
Analgosedace 
Souhlas k léčbě hyperbarickou oxygenoterapií 

Dětská chirurgie 
Apendectomie 
Cirkumscize – obřízka 
Extrakce osteosyntetického materiálu 
Hydrostatická desinvaginace 
Cholecystektomie 
Laparoskopická operace varikokély 
Operace hydrokély (vodní kýly) 
Operace kýly břišní stěny 
Operace nesestouplého varlete 
Operace pupeční kýly 
Operace tříselné kýly 
Operační revize dutiny břišní a desinvaginace 
Pyloromyotomie 
Splenektomie – odstranění sleziny 
Zlomeniny – otevřená repozice a osteosyntéza 
Zlomeniny – zavřená repozice a sádrová fixace 

Zlomeniny – zavřená repozice, ESIN a sádrová dlaha 
Zlomeniny – zavřená repozice, osteosyntéza Kirschnerovými dráty a sádrová fixace 

Dětská klinika 
Aspirační biopsie štítné žlázy tenkou jehlou 
Bronchoskopie v celkové anestézii 
Enterobiopsie 
Gastroskopie 
Gastroskopie – zavedení PEG 
Jaterní biopsie 
Kolonoskopie 
Léčba cukrovky inzulínovou pumpou 
Léčba růstovým hormonem 
Lumbální punkce 
PH metrie 
Podání infúze Humira 
Podání infúze Remicade 
Podání mTOR inhibitoru (účinná látka rapamycin) ve formě masti k místní aplikaci 
Potní test – Pilocarpinová iontoforéza 
Punkce kloubu 
Punkce kostní dřeně 
Rektoskopie 
Test tvorby růstového hormonu s Glucagenem a Trimepranolem 
Test tvorby růstového hormonu inzulínem 
Zástava předčasné puberty podáváním léku 

Gastroenterologické oddělení 
Endoskopie dolní části trávicí trubice 
Endoskopie horní části trávící trubice(Gastroskopie) 
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie 
Endoskopická ultrasonografie (eus) 
Parenterální aplikace výživy a tekutin v domácím prostředí 
PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie 

Gynekologicko porodnická klinika 
Adnexální chirurgie – výkony na vaječníku a vejcovodu 
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Anti-inkotinenční operace 
Bartholiniho žláza 
Embolizace myomu 
Hysterektomie 
Hysterektomie – pánevní lymfadenektomie 
Hysterektomie – plastiky poševní – TOT 
Hysteroskopie a biopsie sliznice děložní 
Indukce a preindukce porodu 
Indukce potratu ve II trimestru 
Konizace 
Kyretáž hrdla a dutiny děložní 
Myomektomie 
Negativní revers – těhotenství 
Odběr krve z pupečníku – kordocentéza 
Plastická korekce malých stydkých pysků 
Porod 
Radikální abdominální hysterektomie, pánevní a paraaoritální lymfadenektomie 
Radikální debulking 
Radikální debulking s použitím robotické chirurgie 
RCUI – revize (vyprázdnění) dutiny děložní 
Rekonstrukce sestupu pánevního dna a poševních stěn 
Roboticky asistovaná radikální hysterektomie typu wertheim-meigs 
Roboticky asistovaná vaginální hysterektomie s pelvickou lymfadenektomií 
Snesení kondylomat vysokofrekvenční elektrochirurgickou technikou 
TOT – plastiky poševní 
Umělé přerušení těhotenství v 1.trimestru 
Urodynamické vyšetření a cystoskopie 
Vulvectomie komplet 

Chirurgické oddělení 
Amputace nohy v nártu 
Amputace prstů nohy 
Amputace v bérci 
Amputace ve stehně 
Aplikace a léčba metodou V.A.C (podtlakové terapie) 
Appendicitida – klasiky, laparoskopicky 
Dermoid sacralis 
Exartikulace v koleni 
Exartikulace v kyčli 
Excise kožního nádoru, melanomu 
Fisura anu, divulse 
Ileus – neprůchodnost střevní 
Laparoskopická fundoplikace 
Laparoskopická cholecystektomie 
Laparoskopie kýly 
Odstranění abscesu 
Odstranění hemoroidů klasicky 
Odstranění píštěle 
Odstranění polypu 
Operace akutního uzávěru tepen dolních a horních končetin 
Operace hemeroidů – Longova metoda 
Operace kýly v jizvě 
Operace mléčné žlázy – absces prsu – strana 
Operace mléčné žlázy – gynekomastie chirurgické odstranění – strana 
Operace mléčné žlázy – karcinom ablace prsu s disekcí axily – strana 
Operace mléčné žlázy – karcinom částečná resekce prsu s disekcí axily – strana 
Operace mléčné žlázy – karcinom in situ ablace prsu – strana 
Operace mléčné žlázy – karcinom in situ parciální resekce prsu – strana 
Operace mléčné žlázy – nezhoubná onemocnění – chirurgické odstranění – strana 
Operace na tlustém střevě – diverticulitis 
Operace na tlustém střevě – idiopatická proktokolitida 
Operace na tlustém střevě – morbus crohn 
Operace na tlustém střevě – nádory 
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Operace na žaludku – nádory, gastrostomie 
Operace pro infekci cévní náhrady 
Operace pupeční kýly 
Operace štítné žlázy 
Operace tepen dolních končetin pro chronický uzávěr 
Operace tříselné kýly 
Operace varixů dolních končetin 
Operace varixů dolních končetin – laserovou metodou – ELVeS 
Operace vnitřní krkavice 
Operace výdutě břišní aorty 
Operace žaludku – vředová choroba 
Peritonitis – zánět pobřišnice 
Založení vývodu střeva nebo žaludku – stomie 

Infekční oddělení 
Fekální bakterioterapie (transplantace stolice) 
Jaterní biopsie 
Lumbální punkce 
Plazmaferéza 

Interní oddělení 
Aspirační biopsie štítné žlázy tenkou jehlou 

Kardiochirurgické oddělení 
Náhrada aortální chlopně 
Operace srdce – aortokoronární bypass 
Plastika even. náhrada mitrální chlopně a trikuspidální chlopně 

Kardiologická klinika 
Aortální valvuloplastika 
Elektrická kardioverze 
Elektrofyziologické vyšetření a katétrová ablace 
Implantace kardioverter-defibrilátoru ICD 
Implantace kardiostimulace 
Implantace MitraClipu 
Invazivní léčba srdeční chlopně PTMV.  
Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) 
Jícnová echokardiografie 
Léčba vrozené vady srdeční 
Punkce perikardu 
Srdeční katetrizace 
TAV PAVR perkutánní náhrada aortální chlopně 

Klinika anestézie, perioperační a intenzivní medicíny 
Poskytnutí anesteziologické péče 
Zavedení vstupu do cévního řečiště 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
Absces – flegmona krční_odstranění zánětlivého ložiska krku 
Adenotomie 
Aplikace ventilačních trubiček do bubínku 
Aspirační biopsie tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvuku 
Bloková krční dissekce – odstranění uzlin na krku 
DCRS (dacryocystorhinostomie) 
Direktní laryngoskopie – přímý pohled do hrtanu 
Esofagoskopie – vyšetření jícnu 
Excize v dutině ústní nebo nosní – odstranění útvaru 
Extirpace mediální, laterální krční cysty 
Extirpace uzliny na krku 
Extirpatio glandulae submandibularis 
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FES – funkční chirurgie nosu 
Gastrostomie 
Incize podjazykové uzdičky – přestřižení jazykové uzdičky 
Laryngektomie – chordectomie 
Mukotomie 
MUKOTOMIE – zlepšení nosní průchodnosti metodou CELON 
Myringoplastika 
Odstranění kožního útvaru hlavy a krku 
Odstranění tukového nezhoubného nádoru hlavy a krku – lipomu 
Odstranění vrozené ušní píštěle před uchem – preaurikulární píštěle 
Odstranění zánětlivě změněné sliznice – granulace – z trepanační dutiny 
Operace čelní dutiny dle Jansen- Ritteraoperace 
Operace otosklerozy 
Operace robotem daVinci 
Parciální laryngektomie 
Parotidektomie 
Plastika boltců 
Sanační operace středního ucha 
Septoplastika 
Tonzilektomie 
Tonsilotomie a adenotomie 
Totální laryngektomie  
Tracheotomie 
Tympanotomie 
Uvulopalatoplastika a radiofrekvenční termokoagulace patra a event. kořene jazyka 
Vyšetření sluchu pomocí zvukem evokovaných potenciálů 

Klinika úrazové chirurgie 
Artrodéza 
Artroskopie hlezenného kloubu 
Artroskopie kolenního kloubu  
Artroskopie loketního kloubu  
Artroskopie ramenního kloubu 
Artroskopie zápěstí 
Extrakce kovového materiálu  
Krytí defektu měkkých tkání kožními laloky či štěpy 
Odběr kosti 
Operační léčba kostní infekce 
Operační výkon na centrálních operačních sálech 
Převazy defektů měkkých tkání metodou negativního podtlaku 
Repozice a ostesyntéza zlomeniny 

Klinika urologie a robotické chirurgie 
Argus male 
Abrase, excese kondylomat 
Biopsie prostaty 
Biopsie prostaty ambulantní 
Circumcize 
Cystektomie 
Cystolithotrypse 
Cystoskopie, biopsie močového měchýře 
Deglutinace, dissoluce (uvolnění předkožky) 
Excise atheromů 
Excisio carunculae urehtrae (vyříznutí karunkuly) 
Excize z penisu 
Extrakce ureterálního stentu 
Frenuloplastica 
Intravesikální instilace BCG vakcíny 
Laparoskopie 
Litotripse extrakorporální rázovou vlnou LERV 
Mesh operace 
Nefrektomie 



KZ03_SC0225 Přehled písemných souhlasů užívaných v KZ 

Účinnost od: Garant: Uvolnil: Schválil: Distribuce: Verze: Strana: 
20.6.2019 NZDP VKK GR KZ Intranet 7 8 z 30 

 

Nefroureterektomie (odstranění ledviny a příslušného  močovodu) 
Operace hydrokély 
Operace varikokély 
Operační revize varlete a nadvarlete 
Optická uretrotomie 
Orchiectomia bilateralis 
Orchiectomia radicalis 
Páskové metody řešení stresové inkontinence TVT-O, TO braun 
Perineální uretrostomie 
Perkutánní extrakce kamene PEK 
Perkutánní nefrostomie 
Podání Onabotulinum toxinu A 
Punctio cystis renis (punkce a odsátí obsahu cysty ledviny) 
Revisio scorti,revisio testis,orchiectomia 
Robotická prostatectomia radicalis, lymfadenectomia, revisio cavi reitzi 
Robotická pyeloplastika 
Robotická resekce tumoru ledviny 
Transuretrální resekce prostaty TUR-P 
Transuretrální resekce tumoru močového měchýře TUR-B 
Transvezikální prostatektomie 
Ureterorenoskopie URS 
Uretrocystoskopie 
Uretroplastika (plastika močové trubice) 
Urodynamické vyšetření 
Zavedení mužského slingu ARGUS 
Zavedení – výměna ureterálního stentu 

Kožní oddělení 
Diatermokoagulace (kosmetický zákrok) 
Chemický peeling (kosmetický zákrok) 
Probatorní kožní excize 

Nefrologicko – dialyzační oddělení 
Akutní hemodialyzační léčba 
Chronická dialyzační léčba 
Plasmaferesa 

Neonatologická klinika 
Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií 
Souhlas s poskytnutím zdravotní péče – očkováním 

Neurochirurgická klinika 
Insulinový test – synacten test 
Likvorodynamické testy 
Mozkové aneuryzma 
Nádory páteře 
Operace adenomu hypofýzy 
Operace bederní páteře se stabilizací 
Operace hrudní a bederní páteře 
Operace chronického subdurálního hematomu 
Operace kavernomu mozku 
Operace krční páteře 
Operace nádoru mozku 
Operace poraněného periferního nervu 
Operace syndromu Guyonova kanálu 
Operace syndromu karpálního tunelu 
Operace syndromu ulnárního sulku 
Operace tumoru periferního nervu 
Operace zúžené krční tepny 
Plastika kalvy (kranioplastika) 
Vestibulární schwannom 
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Zavedení stentu do karotidy 
Zkratová operace pro hydrocefalus 

Neurologické oddělení 
Elektromyografické vyšetření (EMG) 
Lumbální punkce  
Vyšetření evokovaných potenciálů (EVP) 

Oční klinika 
Aplikace 96% lihu retrobulbárně 
Diagnostický odběr nitrooční tekutiny z přední komory oka 
Enukleace, Eviscerace – vynětí oka 
Excize – pterygium 
Excize útvaru na spojivce 
Excize – zhoubný novotvar okolí oka 
Fluorescenční angiografie 
Intravetriální aplikace lucentisu 
Intravitreální aplikace macugenu 
Intravitreální aplikace triamcinolon acetonidu 
Kryokoagulace, cerkláž a plombáž 
Laserová fotokoagulace sítnice 
Laserová iridotomie 
Laserová kapsulotomie 
Nezhoubný novotvar okolí oka 
Operace dlek, dmek (lamelární transplantace rohovky) 
Operace na snížení nitroočního tlaku 
Operace strabismu –šilhání 
Operace šedého zákalu –katarakta 
Pars plana vitrektomie 
Plastická operace víček 
Primární ošetření penetrujícího nebo perforujícího poranění oka 
Průplach a sondáž slzných cest 
Selektivní laserová trabekuloplastika – SLT 
Transplantace amniové membrány 
Zavedení intrakanalikulárního implátu 

Oddělení funkčního vyšetřování 
Bronchokonstrikční test s metacholinem 
Plicní poddajnost (compliance) 
Spiroergometrie 

Oddělení hrudní chirurgie 
Hrudní drenáž 
Mediastinotomie 
Plicní resekce 
Sternotomie 
Torakotomie 
Videomediastinoskopie 
Videothorakoskopie, videoasistovaná thorakoskopie  

Oddělení klinické hematologie 
Chemoterapie 
Sternální punkce 
Trepanobiopsie 

Oddělení klinické imunologie a alergologie 
Expoziční test alergie na lokální anestetika 
Léčba alergenovou imunoterapií (injekční podkožní vakcína) a základní informace  
Léčba alergenovou imunoterapií (injekční podkožní vakcína) při alergii na jed hmyzu a základní 
informace 
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Oddělení lékařské genetiky 
Amniocentéza 
Souhlas s genetickým vyšetřením 

Oddělení nukleární medicíny 
Cisternografie 
Detekce sentinelové uzliny 
Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest 
Dynamická scintigrafie ledvin 
Flebografie dolních končetin (horních končetin) 
Izotopová flebografie podkožní 
Izotopová flebografie 
Klidová perfuzní scintigrafie mozku 
Léčba kostních změn při nádorovém onemocnění 
Léčba kostních změn při nádorovém onemocnění (chlorid radnatý s rádiem 223) 
Lymfografie dolních končetin (horních končetin) 
MIBI-štítná žláza 
Nitrožilní podání kontrastní látky 
Octreoscan 
PET_CT 

Perfuzní a ventilační scintigrafie plic 
Perfuzní scintigrafie myokardu při zátěži a v klidu 
Perfuzní scintigrafie plic 
Perorální podání kontrastní látky 
Písemný souhlas před zahájením léčby opioidy 
Radiační synovectomie 
Radionuklidová lymfografie 
Scintigrafická detekce zánětu (leukoscan) 
Scintigrafická detekce zánětu (scintimun 1 mg) 
Scintigrafické vyšetření skeletu 
Scintigrafie jater a sleziny 
Scintigrafie jater a žlučových cest dynamická 
Scintigrafie kostí 
Scintigrafie kostní dřeně 
Scintigrafie krvácení do git 
Scintigrafie Meckelova divertiklu 
Scintigrafie mozku DaTSCAN 
Scintigrafie mozku 
Scintigrafie plic perfúzní 
Scintigrafie příštítných tělísek 
Scintigrafie sentinelové uzliny 
Scintigrafie srdce SPECT 
Scintigrafie štítné žlázy 
Scintigrafie zánětu 
Statická scintigrafie ledvin 
Tektrotyd 
Třífázová scintigrafie loktů 
Ventilační a perfuzní scintigrafie plic 
Ventilační scintigrafie plic 
Vyšetření Octreoscan 
Zátěžová perfuzní scintigrafie mozku 

Oddělení sportovní medicíny 
Artroskopie kolenního kloubu 
Artroskopie kyčelního kloubu 
Artroskopie ramenního kloubu 
Souhlas pacienta (zákonného zástupce) s poskytováním informací o zdravotním stavu 
Souhlas pacienta (zákonného zástupce) se sportovní prohlídkou 

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie 
Amputace kořenového hrotu 
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Analgosedace přípravkem Entonox 
Artroskopie čelistního kloubu 
Augmentace/Implantace 
Bloková krční disekce 
Extrakce (vybavení) zubu 
Chirurgická extrakce (vybavení) zubu 
Chirurgické odstranění cycty 
Konzervativní ošetření zlomeniny dolní čelisti 
Odstranění kožní léze 
Odstranění nádoru dutiny ústní 
Odstranění nádoru příušné slinné žlázy 
Odstranění podčelistní (podjazykové) slinné žlázy 
Odstranění slizniční léze v dutině ústní 
Ortognátní operace 
Ošetření zlomeniny šroubovanou destičkovou dlahou (osteosyntézou) 
Parciální glosektomie (částečné odstranění jazyka) 
Resekce (vynětí) části čelisti  
Revize čelistní dutiny  
Souhlas rodičů s premedikací 
Zevní incize 

Onkologické oddělení 
Cílená (biologická) léčba 
HDR – brachyterapie – vaginálním (poševním) válcem 
HDR – intrauterinní (nitroděložní) brachyterapie 
Hormonoterapie 
Instilace cytostatika do močového měchýře 
Intraluminální brachyterapie bronchu 
Kanylace centrální žíly 
Kontaktní ozáření – muláž 
Nenádorová radioterapie 
Protinádorová chemoterapie 
Protinádorová imunoterapie 
Protinádorová terapie – angličtina 
Punkce ascitu 

Ortopedické oddělení 
Aplikace kortikoidu do kostní cysty 
Aplikace kostního štěpu 
Artroskopie kolena 
Artroskopie ramena 
Bezplatné dárcovství kostního štěpu 
Endoprotéza kolenního kloubu 
Endoprotéza kyčelního kloubu 
Extrakce kovového materiálu 
Informovaný souhlas pacienta a žádost o kultivaci autologních chondrocytů 
Informovaný souhlas s podáním léčivého přípravku chondrograft 
Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb – NTC chondrograft 
Informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte s použitím  odebrané chrupavčité tkáně pro lékařské 
účely 
KD – Odběr kostní dřeně pro přípravu produktu moderní buněčné terapie – celková anestézie 
KD – Odběr kostní dřeně pro přípravu produktu moderní buněčné terapie – lokální anestézie 
KD – Odběr kostní dřeně pro validační účely 
Odběr kostní dřeně pro validační účely 
Odběr kostní dřeně pro výzkumné účely 
Operace hallux rigidus artroza základního kloubu palce 
Operace hallux valgus vbočeného palce nohy – chevron osteotomie 
Operace hallux valgus vbočeného palce nohy – scarf osteotomie 
Operace lupavého – skákavého prstu 
Operace pokročilé rhizartrózy 
Operace syndromu karpálního tunelu 
Perkutánní vertebroplastika / kyfoplastika 
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Operace v oblasti ramenního kloubu 
Souhlas s poskytnutím dat – chondrograft 
Stabilizace hrudní (bederní) páteře – zlomenina obratle 
Stabilizace hrudní(bederní ) páteře – Hernia disci 
Zavedení proplachové laváže kloubu 

Plicní oddělení 
Bronchoskopie 
Hrudní punkce 
Chemoterapie 
Protinádorová imunoterapie 

Psychiatrické oddělení 
Léčba elektrokonvulzivní terapií 

Radiologická klinika 
Angioplastika/stent karotické tepny 
Angioplastika_stent supraaortálních tepen 
Aplikace kontrastní látky intravaskulárně 
Embolizace v cévním řečišti 
Embolizace v oblasti hlavy a krku 
Embolizace výdutí a falešných výdutí v cévním řečišti 
Endovaskulární léčba aortálních výdutí (aneuryzmat) 
Endovaskulární léčba karotidokavernozní píštěle 
Endovaskulární léčba mozkových výdutí (aneuryzmat-coiling) 
Endovaskulární rekanalizace u akutního uzávěru mozkové tepny 
Endovaskulární výkon na av fistuli 
Endovaskulární výkon na končetinových tepnách 
Endovaskulární výkon na renální tepně 
Endovaskulární výkon na viscerální tepně 
Endovaskulární výkon na žilním systému 
Chemická lumbální sympatectomie 
Intervenční mammologický výkon 
Invazivní angiografické vyšetření 
Lokální intraarterální_intravenozní trombolýza 
Perimyelografie 
Perkutánní biopsie pod kontrolou zobrazovací metody 
Perkutánní drenáže/aspirace pod kontrolou zobrazovací metody 
Perkutánní radiofrekvenční ablace (RFA) pod kontrolou zobrazovací metody 
Radikulární obstřik či facetová denervace pod CT kontrolou 
Souhlas osoby pomáhající pacientům 
Uzávěr arteriovenozního zkratu v cévním řečišti 
Vyšetření počítačovou tomografií (ct) s_bez podání kontrastní látky 
Zavedení kaválního filtru 

Rehabilitační oddělení 
Aplikace botulotoxinu při centrálních poruchách hybnosti končetin 

Sexuologické oddělení 
Falometrické vyšetření 

Transfuzní oddělení 
Informovaný souhlas dárce – plazmaferéza 
Informovaný souhlas dárce – trombocytaferéza 
Léčebná erytrocytaferéza  
Léčebná trombocytaferéza 
Leukocytaferéza 
Písemný souhlas dárce – dvojitá erytrocytaferéza 
Písemný souhlas s molekulárně-genetickým vyšetřením RHD genu plodu 
Písemný souhlas s molekulárně-genetickým vyšetřením – výzkum 



KZ03_SC0225 Přehled písemných souhlasů užívaných v KZ 

Účinnost od: Garant: Uvolnil: Schválil: Distribuce: Verze: Strana: 
20.6.2019 NZDP VKK GR KZ Intranet 7 13 z 30 

 

Písemný souhlas s transfuzí 
Předoperační autologní odběr (autotransfuze) 
Venepunkce 



KZ03_SC0225 Přehled písemných souhlasů užívaných v KZ 

Účinnost od: Garant: Uvolnil: Schválil: Distribuce: Verze: Strana: 
20.6.2019 NZDP VKK GR KZ Intranet 7 14 z 30 

 

3. Nemocnice Děčín 

Obecně platné 
Hrudní drenáž, hrudní punkce 
Perkutánní endoskopická gastrostomie – PEG 
Písemný souhlas s podáním transfuzních přípravků 
Zavedení centrálního žilního katétru 

Anesteziologicko resuscitační oddělení 
Anestézie u nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům 
Epidurální analgezie u porodu 
Epidurální anestézie, analgezie 
Kaudální a epidurální obstřik 
Léčba silnými opioidy 
Písemný souhlas pacienta s léčením v poradně pro léčbu bolesti 
Písemný souhlas s léčebným postupem 
Podání anestézie 
Zavedení PICC katétru (periferně zavedený centrální žilní katétr) 

Dětské a dorostové oddělení 
Lumbální punkce 
Odmítnutí hospitalizace novorozence a poskytnutí zdravotnických služeb (REVERS) 
Písemný souhlas pro screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 

Gynekologicko porodnické oddělení 
Adnexální chirurgie – výkony na vaječníku a vejcovodu  
Amniocentéza 
Antiinkontinenční operace  
Aromaterapie, bylinné masáže 
Císařský řez 
Excize z vulvy 
Exstirpace cysty Bartholiniho žlázy nebo incize a drenáž abscesu Bartholiniho žlázy 
Hysterectomia abdominalis – vaginalis + adnexectomia 
Hysterektomie, pánevní lymfadenektomie 
Indukce potratu ve II. trimestru 
Interrupce 
Konizace + kyretáž hrdla a těla děložního  
Kyretáž hrdla a těla děložního  
Laparoskopická operace 
Myomektomie – odstranění myomu z dělohy 
Porod přirozenými porodními cestami 
Použití neregistrovaného léčebného prostředku MISOPROSTOLU 
Punkce ascitu 
Radikální abdominální hysterektomie, pánevní a paraaoritální lymfadenektomie 
Radikální debulking 
RCUI – revize (vyprázdnění) dutiny děložní 
Rekonstrukce sestupu pánevního dna a poševních stěn 
Snesení kondylomat vysokofrekvenční elektrochirurgickou technikou 
Urodynamické vyšetření 
Vulvektomie 
Zavedení, vyjmutí, výměna antikoncepčního nitroděložního tělíska   

Hematologicko – transfuzní oddělení a klinická biochemie 
Chemoterapie 
Informovaný souhlas klienta – pacienta s provedením autologního odběru plné krve 
Písemný souhlas dárce plazmy technikou aferézy 
Sternální punkce 
Trepanobiopsie 
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Chirurgické oddělení 
Amputace končetiny vpravo/vlevo v úrovni – noha/bérec/stehno 
Artroskopie kolenního kloubu 
Cirkumcize – obřízka 
Divulse anu, terapie chronické řitní trhliny 
Dupuytrenova kontraktura 
Embolektomie, trombektomie 
Epicondylitis radialis 
Excize, exstirpace 
Exstirpace benigního či nejasného ložiska prsu 
Exstirpace lymfatické uzliny 
Extrakce (odstranění) osteosyntetického materiálu 
Fixace sádrová, náplasťová, hliníkovou dlahou či ortézou 
Hemoroidektomie 
Implantace – zavedení venózního portu 
Incise – drenáž – cizí těleso 
Laparoskopická fundoplikace 
Karcinom prsu 
Kompletní odstranění štítné žlázy 
Odstranění červovitého přívěsku slepého střeva – appendixu 
Odstranění žlučníku a jeho obsahu – cholecystektomie 
Operace křečových žil – varixů – dolní končetiny 
Operace tlustého střeva a konečníku 
Operace tříselné kýly 
Operace uskřinuté tříselné kýly 
Operace žaludku 
Osteosyntéza čéšky / bérce 
Osteosyntéza horního hlezna – kotníků 
Osteosyntéza klíční kosti_AC kloubu 
Osteosyntéza kosti člunkové nebo kostí ruky 
Osteosyntéza patní kosti / kostí nohy 
Osteosyntéza pažní kosti 
Osteosyntéza předloktí (kosti vřetenní a_nebo kosti loketní) 
Osteosyntéza stehenní kosti / implantace cervikokapitální endoprotézy 
Pilonidální sinus/Sakrální dermoid 
Písemný souhlas s léčebným postupem 
Plastika kýly pupeční, břišní stěny a kýly v jizvě 
Punkce kloubu 
Rektoskopie 
Repozice zlomeniny či luxace 
Sleeve resekce (tubulizace) žaludku 
Splenektomie 
Sutura 
Sutura Achillovy šlachy 
Syndrom karpálního tunelu 
Úprava či zrušení střevního vývodu (ileostomie, kolostomie) 
Zavedení cévky do močového měchýře nebo zavedení punkční epicystostomie 

Interní oddělení 
Dočasná vnitřní kardiostimulace 
Elektrická kardioverze 
Gastroskopie 
Jaterní biopsie 
Jícnová echokardiografie 
Kolonoskopie 
Punkce Ascitu 
Zevní dočasná kardiostimulace 

Nefrologicko – dializační oddělení 
Akutní hemodialýza 
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Neurologické oddělení 
Kaudální a epidurální obstřik 
Lumbální punkce – odběr mozkomíšního moku 

Oční oddělení 
Enukleace, eviscerace – vynětí oka 
Excize – pterygium 
Excize útvaru na spojivce 
Excize – zhoubný novotvar okolí oka 
Laserová fotokoagulace sítnice 
Laserová iridotomie 
Laserová kapsulotomie 
Nezhoubný novotvar okolí oka 
Operace na snížení nitroočního tlaku 
Operace proti šilhání 
Operace šedého zákalu – katarakta 
Plastická operace víček 
Primární ošetření penetrujícího či perforujícího poranění oka 
Průplach a sondáž slzných cest 
Tržná rána víčka nebo periokulární krajiny  

Otorinolaryngoskopické oddělení 
Adenotomie 
Bloková krčí disekce 
Dacryocystorhinostomia – Intubace slzných cest, zprůchodnění slzných cest (DCRS) 
Excize v dutině ústní – Operace na měkkém patře při řešení chrápání  
Excize v dutině ústní, hltanu a hrtanu  
Exstirpace laterální krční cysty 
Exstirpace mediální krční cysty 
Exstirpace submandibulární žlázy – odstranění podčelistní slinné žlázy 
Exstirpace uzliny na krku 
Exstirpatio cystis preauricularis – odstranění vrozené píštěle před uchem 
Funkční endoskopická operace nosní dutiny a vedlejších nosních dutin (FESS) 
Mikrolaryngoskopie hrtanu 
Mukotomie 
Myringoplastica 
Odstranění kožního útvaru (kožní névy, basaliomy, fibromy) 
Oesophagoskopie – Prohlédnutí jícnu přímým pohledem 
Otoplastica – modelace a přitažení boltce 

Parotidektomie superficiální – odstranění povrchního listu příušní slinné žlázy 
Parotidektomie totální – odstranění celé příušní slinné žlázy 
Přestřižení podjazykové uzdičky – discisio frenullae ling. Brevis 
Repozice fraktury nosních kostí – Srovnání zlomeniny nosních kostí 
Sanační operace ucha 
Septoplastica – plastika (modelace) nosní přepážky 
Snesení kostěných výrůstků zevního zvukovodu – operace exostóz zevního zvukovodu 
Souhlas s léčebným postupem 
Tonzilektomie 
Tonzilotomie – zmenšení patrových mandlí 
Tracheostomie 
Tympanostomie 
Tympanotomie, tympanoplastika 
Vyšetření nosních dutin a oblasti nosohltanu optikou (nasoscopia, epipharyngoscopia) s odběrem 
biopsie (vzorku) 

Radiodiagnostické oddělení 
Aplikace kontrastní látky intravaskulárně 
Cystografie (mikční cystografie) 
Cystoskopie, biopsie močového měchýře 
Fistulografie 
Chemická lumbální sympatektomie 
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Obstřik nervového kořene pod CT kontrolou 
Perkutánní biopsie pod CT/UZ kontrolou 
Perkutánní drenáž pod CT/UZ kontrolou 
Vylučovací urografie s nitrožilní aplikací jódové kontrastní látky 
Vyšetření ultrazvukem s aplikací kontrastní látky 
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4. Nemocnice Chomutov 

Obecně platné 
Písemný souhlas pacienta, zákonného zástupce s transfuzí 

Anesteziologicko resuscitační oddělení 
Analgosedace, ambulantní anestézie 
Celková nebo regionální anestézie 
Epidurální anestézie v době porodu 

Gynekologicko porodnické oddělení 
Amniocentéza 
Abdominální hysterektomie s revizí adnex, dolní střední laparotomie 
Abdominální hysterektomie s revizí adnex, příčný řez nad sponou 
Abdominální hysterektomie s oboustrannou adnexetomií, dolní střední laparotomie 
Abdominální hysterektomie s oboustrannou adnexetomií, příčný řez nad sponou 
Abdominální hysterektomie s oboustrannou adnexektomií, Burchova kolposuspense 
Odstranění cysty Bartholinské žlázy chirurgickou cestou 
Incize abscesu Bartholinské žlázy, výplach, dezinfekce, drenáž 
Biopsie hrdla děložního 
Biopsie pochvy 
Biopsie vulvy 
Excize z vulvy 
Exstirpatio tumoris, frozen section, konzervativní operace 
Diagnostická hysteroskopie a laparoskopie, chromopertubace 
Hysteroskopie 
Indukce potratu ve II. trimestru 
Konizace hrdla děložního 
Kyretáž hrdla a těla děložního 
Laparoskopie – pánevní lymfadenektomie, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie 
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s revizí vaječníků a vejcovodů 
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s oboustranných odstraněním vaječníků 
a vejcovodů 
Laparoskopické rozrušení srůstů 
Laparoskopické odstranění cysty vaječníku 
Laparoskopické odstranění mimoděložního těhotenství 
Open laparoskopie 
Laparoskopické odstranění vejcovodu 
Laparoskopická sterilizace vejcovodů 
Plastická úprava malých stydkých pysků 
Poševní plastiky 
Punkce ascitu 
R C U I – instrumentální revize dutiny děložní 
TOT sling operation 
Umělé přerušení těhotenství 
Vaginální hysterektomie, poševní plastiky 
Vaginální hysterektomie, poševní plastiky, závěs poševního pahýlu na sakrospinální vaz 
Vulvektomie 
Radikální vulvektomie 
Radiální hysterektomie sec. Wertheim 

Hematologicko transfuzní oddělení 
Písemný nesouhlas pacienta s transfuzí (CV, MO) 
Písemný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotního výkonu – sternální punkce 
Písemný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotního výkonu – trepanobiopsie kostní dřeně 

Chirurgické oddělení 
Amputace končetiny vlevo/vpravo v úrovni noha/bérec/stehno 
Aplikace a léčba metodou VAC 
Embolektomie, trombektomie 
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Operace štítné žlázy 
Operace varixů dolních končetin 

Interní oddělení 
Břišní punkce 
Elektrická kardioverze 
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – ercp 
Esofagogastroduodenoskopie 

Implantace kardiostimulátoru, výměna kardiostimulátoru, implantace nové elektrody 
Jaterní biopsie 
Kolonoskopie 

Perkutánní endoskopická gastrostomie (peg) 
Rektoskopie 

Kožní oddělení 
Kožní excize 
Masáže lymfatického systému 

Neurologické oddělení 
Aplikace botulotoxinu 
Elektroencefalografické vyšetření EEG 
Elektromyografické vyšetření – EMG 
Vyšetření evokovaných potenciálů 

Oddělení nukleární medicíny – pracoviště Chomutov 
Detekce sentinelové uzliny 
Dynamická scintigrafie ledvin 
Cholescintigrafie – dynamická scintigrafie jater, žlučníku a žlučových cest 
Klidová a zátěžová ventrikuloscintigrafie (vasculocis) 
Klidová perfuzní scintigrafie mozku 
Klidová ventrikuloscintigrafie 
Léčba kostních změn při nádorovém onemocnění 
Lymfoscintigrafie nepřímá dolních či horních končetin 
Mibi – štítná žláza 
Oesofagoscintigrafie a gastrooesofageální reflux 
Perfuzní scintigrafie myokardu při zátěži a v klidu 
Perfuzní scintigrafie plic 
Písemný souhlas před zahájením léčby opioidy 
Radiační synovectomie 
Scintigrafická detekce meckelova divertiklu 
Scintigrafická detekce nádoru (octreoscan) 
Scintigrafická detekce nádoru (tektrotyd) 
Scintigrafická detekce zánětu (leukoscan) 
Scintigrafická detekce zánětu (scintimun 1 mg) 
Scintigrafická detekce zánětu pomocí galia 67 
Scintigrafická lokalizace krvácení do gastrointestinálního traktu 
Scintigrafické vyšetření kostní dřeně 
Scintigrafické vyšetření skeletu 
Scintigrafie jater a sleziny 
Scintigrafie jater – detekce hemangiomu 
Scintigrafie příštitných tělísek 
Scintigrafie slinných žláz 
Scintigrafie štítné žlázy 
Statická scintigrafie ledvin 
Statická scintigrafie varlat 
Venoscintigrafie dolních končetin (horních končetin) 
Ventilační a perfuzní scintigrafie plic 
Ventilační scintigrafie plic 
Zátěžová a klidová ventrikuloscintigrafie 
Zátěžová perfuzní scintigrafie mozku 
123 l – štítná žláza 
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Onkologické oddělení – pracoviště Chomutov 
Biologická léčba 
Hormonální terapie 
Chemoterapie 
Instilace cytostatika do močového měchýře 
Protinádorová imunoterapie 
Punkce ascitu 
Radioterapie 
Radioterapie nezhoubných onemocnění 

Ortopedické oddělení 
Artrodéza 
Artrodéza DIP (distálního interfalangeálního) kloubu prstu ruky 
Artrodéza hlezenního kloubu (ztužení hlezenního kloubu) 
Artrodéza zápěstí (ztužení zápěstí) 
Artroskopie hlezenního kloubu 
Artroskopie kolenního kloubu + plastika předního zkříženého vazu  

Artroskopie ramenního kloubu 
Artroskopie zápěstí 
Endoprotéza hlezenního kloubu (umělá náhrada hlezenního kloubu) 
Endoprotéza kolenního kloubu 
Endoprotéza kyčelního kloubu 
Endoprotéza ramenního kloubu (náhrada ramenního kloubu) 
Odstranění osteosyntetického materiálu 
Odstranění totální endoprotézy a ev. reimplantace za novou 
Operace dětské ploché nohy (pes planovalgus) 
Operace Dupuytrenovy kontraktury 
Operace epikondylitidy 
Operace lupavého/skákavého prstu 
Operace na přednoží 
Operace pokročilé rhizartrózy 
Operace syndromu karpálního tunelu 
Operace v oblasti ramenního kloubu 
Rekonstrukční výkony a umělá náhrada MCP a PIP kloubů prstů ruky 

Totální endoprotéza zápěstí (umělá náhrada zápěstí) 
Zavedení drenáže a proplachové laváže kloubu 

Radiodiagnostické oddělení 
Angiografické vyšetření s aplikací jodové kontrastní látky 
CT vyšetření s intravenózní aplikací jodové kontrastní látky 
Flebografie dolních končetin s aplikací jodové kontrastní látky 
Periradikuloterapie (PRT), chemická sympatektomie (CHCE) pod CT kontrolou s podáním jodové 
kontrastní látky 
Provedení drenáže, punkce, biopsie pod CT kontrolou 
Punkční biopsie z prsu / axily pod uz nebo mamo kontrolou 
Vylučovací urografie s nitrožilní aplikací jodové kontrastní látky 
Vyšetření magnetickou rezonancí 
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5. Nemocnice Most 

Obecně platné 
Souhlas pacienta s transfuzí 

Anesteziologicko resuscitační oddělení 
Celková nebo regionální anestézie 
Epidurální analgezie u porodu 
Invazivní výkon 
Zavedení centrálního žilního katétru 
Zavedení picc_picc port 

Dětské a dorostové oddělení 
Lumbální punkce 
Pilocarpinová iontoforéza – potní test (chloridy v potu) 

Gynekologicko porodnické oddělení 
Adnexální chirurgie – výkony na vaječníku a vejcovodu 
Amniocentéza 
Amniodrenáž – redukce abnormálně zvýšeného množství plodové vody 
Bartoliniho žláza 
Cerkláž na děložním hrdle 
Diagnostická hysteroskopie a laparoskopie, chromopertubace 
Embolizace myomu 
Excize z vulvy 
Hysteroskopie a biopsie sliznice děložní 
Hysterektomie, plastiky poševní, TOT 
Incize abscesu 
Indukce potratu ve II. Trimestru 
Konizace 
Kyretáž hrdla a dutiny děložní 
Laparoskopie – pánevní lymfadenektomie, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie 
s oboustranných odstraněním vaječníků a vejcovodů  
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s revizí vaječníků a vejcovodů 
Nechirurgická léčba pomocí Methotrexátu 
Obrat plodu zevními hmaty 
Oxytocinový zátěžový test 
Porod 
RCUI – revize (vyprázdnění) dutiny děložní 
Snesení kondylomat vysokofrekvenční elektrochirurgickou technikou 
Umělé přerušení těhotenství v 1.trimestru 
Vulvektomie – komplet 

Chirurgické oddělení 
Amputace 
Amputace prstů nohy, přednoží 
Amputace stehenní, bércová 
Arteriovenozní spojka 
Artroskopie kolenního kloubu 
Cévní rekonstrukční operace při uzávěru důležitých hlavních tepen 
Embolectomie 
Excize 
Exstirpace 
Extrakce kovového materiálu 
Fundoplikace 
Implantace – zavedení venózního portu 
Incize, evakuace a drenáž abcesu 
Karotické endarterectomie 
Krytí defektu měkkých tkání kožními laloky či štěpy 
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Léčba rány metodou v.a.c. (podtlaková terapie) 
Nekrektomie 
Odběr kosti 
Odstranění hemoroidů 
Odstranění kýly v jizvě včetně kýly uskřinuté 
Odstranění pupeční kýly, břišní kýly včetně kýl uskřinutých 
Odstranění tříselné kýly, včetně kýl uskřinutých 
Odstranění žlučníkových kamenů 
Onemocnění tenkého střeva 
Onemocnění tlustého střeva 
Onemocnění žaludku 
Operace akutního uzávěru dolních a horních končetin 
Operace chronického uzávěru tepen dolních končetin 
Operace prsu – ablace (odstranění celého prsu) pro karcinom s odběrem sentinelové uzliny a event. 
exenterací axily (odstranění všech uzlin z podpaží)  
Operace prsu – chirurgické oddělení gynekomastie (zvětšení mléčné žlázy u mužů) 
Operace prsu – kvadrantektomie (odstranění části prsu) pro karcinom s odběrem sentinelové uzliny a 
event. exenterací axily (odstranění všech uzlin z podpaždí)  
Operace prsu – nezhoubná onemocnění prsu – fibroadenom, cysta, absces, vrozené vady 
Operace sinus pilonidalis 
Operace strumy 
Operace štítné žlázy 
Operace tenkého střeva – klasická, laparoskopická  
Operace tlustého střeva – klasická, laparoskopická  
Operace varixů 
Operace varixů dolních končetin 
Operace žaludku – klasická, laparoskopická  
Operační léčba kostní infekce  
Operační založení vývodu žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva – stomie 
Ošetření poranění šlachy či svalu na horní a dolní končetině 
Převaz rány 
Repozice a osteosyntéza zlomeniny 
Revize dutiny břišní při peritonitidě – zánětu pobřišnice 
Střevní neprůchodnost – ileus 
Uzavření stomie – střevního vývodu 
Vyšetření a malý chirurgický výkon v oblasti konečníku 
Zavedení – odstranění peritoneálního katétru 

Interní oddělení 
Dočasná endovasální kardiostimulace 
Elektrická kardioverse 
Punkce ascitu 
Punkce perikardiální dutiny 
Punkce pohrudniční dutiny 
Zavedení centrálního žilního katétru 

Neurologické oddělení 
Elektroencefalografické vyšetření 
Elektromyografické vyšetření (EMG) 
Kaudální blok (epidurální obstřik) 
Lumbální punkce 

Oční oddělení 
Enukleace, eviscerace – vynětí oka 
Excize – pterygium 
Excize útvaru na spojivce 
Excize – zhoubný novotvar okolí oka 
Fluoresceinová angiografie 
Laserová fotokoagulace sítnice 
Laserová iridotomie 
Laserová kapsulotomie 
Nezhoubný novotvar okolí oka 
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Operace na snížení nitroočního tlaku 
Operace proti šilhání 
Operace šedého zákalu_katarakta 
Plastická operace víček 
Primární ošetření penetrujícího či perforujícího poranění oka 
Průplach a sondáž slzných cest 
Transplantace amniové membrány 

Oddělení centrální endoskopie 
Dvacetičtyřhodinová pH-metrie 
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie-ERCP 
Esofagogastroduodenoskopie 
Jaterní biopsie 
Kolonoskopie 
Perkutánní endoskopická gastrostomie – PEG 
Sigmoideoskopie 

Oddělení laboratorního komplementu 
Souhlas s poskytnutím informací o zdravotním stavu 
Venepunkce 

Onkologické oddělení 
Onkologická léčba 

Ortopedické oddělení 
Artroskopie kolena 
Artroskopie ramena 
Dupuytrenovy kontraktury 
Endoprotéza kolenního kloubu 
Endoprotéza kyčelního kloubu 
Epicondylitis humeri – dle McLeod Boyde, Hohmann 
Excize, ablace (odstranění) ganglia, burzy, rezistence, píštěle, tumoru (nádoru) měkkých tkání či kosti 
Extrakce (vyjmutí) totální či cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu a ev. náhrada za novou 
endoprotézu 
Implantace cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu 
Odstranění endoprotézy kolenního kloubu ev. její výměna za novou 
Operace hallux rigidus artróza základního kloubu palce 

Operace hallux valgus vbočeného palce nohy – Chevron osteotomie  
Operace hallux valgus vbočeného palce nohy – osteotomie Loisson – Balacescu 
Operace kladívkového prstu (digitus malleus) – Op. sec. Bragard 
Operace lupavého/skákavého prstu 
Operace syndromu karpálního tunelu 
Operace v oblasti ramenního kloubu 

Zavedení drenáže, proplachové laváže měkkých tkání či kloubu  

Otorinolaryngologické oddělení (ušní, nosní, krční) 
Adenotomie v premedikaci 
Bloková krční disekce 
Discise podjazykové uzdičky 
Direktní laryngoskopie (event. mikrolaryngoskopie) 
Endoskopická adenotomie v celkové anestesii 
Excise tumoru obličeje a krku s event. plastikou 
Extirpace střední krční cysty 
Exstirpace submandibulární žlázy 
Extirpace uzliny na krku 
Extrakce konkrementu vývodu slinné žlázy 
FES – funkční endonasální chirurgie – antrostomie, ethmoidectomie, sfenotomie, polypectomie 
Incise a dilatace peritonsilárního abscesu 
Incise zhnisané krční uzliny, abscesu hlavy a krku 
Mukotomie (turbinektomie) 
Myringoplastika – plastika bubínku 
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Parotidektomie – odstranění příušní slinné žlázy 
Plastika boltců 
Polypectomie – odstranění nosních polypů 
Probatorní excise – odběr vzorku tkáně z dutiny ústní a hltanu či hrtanu 
Punkce maxilární dutiny event. drenáž  antra 
Radikální operace čelistí dutiny dle Caldwell – Luca 
Radikální operace čelní dutiny – sec. Jansen – Ritter 
Rigidní ezofagoskopie 
Sanační operace ucha 
Septoplastika – korekce nerovné nosní přepážky 
Tonzilektomie odstranění krční mandle 
Tonsilotomie – zmenšení krčních mandlí 
Tracheostomie 
Tympanostomie – zavedení ventilační trubičky do bubínku 
Vynětí (extirpace) laterální krční cysty 
Zavřená reposice zlomeniny nosních kostí a přepážky 

Plicní oddělení 
Bronchoskopie v celkovém znecitlivění 
Bronchoskopie v místním znecitlivění 
Hrudní punkce 
Podání protinádorové chemoterapie 

Psychiatrické oddělení 
Elektrokonvulsivní terapie 

Radiodiagnostické oddělení 
Angiografie s aplikací jódové kontrastní látky 
CT vyšetření s aplikací kontrastní látky intravenózně 
Dilatace jícnu – rekta, zavedení jícnového – rektálního stentu 
Obstřik nervového kořene pod CT kontrolou v krční oblasti 
Písemný souhlas s provedením rentgenového vyšetření 
Provedení drenáže, punkce, biopsie s podáním jódové kontrastní látky 
PTC, drenáž žlučových cest 
TIPS vyšetření s aplikací jódové kontrastní látky 
Vylučovací urografie s aplikací jódové kontrastní látky 

Urologické oddělení 
Abraze kondylomat 
ASP 
Biopsie prostaty 
Cirkumcize – obřízka 
Cystolithotrypce 
Cystolitotomie 
Cystoskopie 
Cystoskopie+biopsie 
Cystoskopie+dilatace uretry 
Cystoskopie+elko 
Cystoskopie+sondáž 
Cystouretroskopie 
Endopyelotomie 
Hydrokéla 
Excize+parciální amputace penisu 
Exstirpace parauretrální cysty 
Frenuloplastika 
Instilace cytostatika do močového měchýře 
Laparo cysta 
Laparo varikokéla 
Laparoskopická resekce ledviny event. nefrektomie 
LERV 
Nefrektomie 
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Nefroureterektomie 
Operace varikokély vlevo laparoskopicky 
Operační revize levé poloviny šourku, odstranění nádoru z levé poloviny šourku 
Operační revize pravého varlete 
Operační revize pravého varlete pro podezření na poranění pravého varlete 
Operační revize, resekce event. nefrektomie 
Operační revize skrota (šourku) vpravo pro zánět 
Operační revize varlete a event. orchiektomie 
Operační revize varlete pro torzi a event. v nezbytném případě orchiektomie 
Orchiektomie pro karcinom prostaty 
Orchiektomie pro zánět 
Orchiektomie vpravo pro atrofii varlete 
Orchiopexe 
Pauchoskopie 
PEK 
Perkutánní nefrostomie 
Perkutánní punkce cysty 
Punkce nejasného útvaru na hrázi pod UZ kontrolou  
Punkční epicystostomie  
Radikální orchiektomie 
Spermatokéla 
TOT 
Totální amputace penisu 
TUR 
TURP 
TVPE 
Ureterolithotomie 
Ureteroskopie diagnostická 
URS extrakce konkrementu 
UTIO 
Varikokéla 
Vyšetření resektoskopem po otevřené operaci prostaty z důvodu protrahovaného krvácení  
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6. Nemocnice Teplice 

Obecně platné 
Písemný souhlas pacienta/zákonného zástupce s transfuzí 
Souhlas s analgosedací a ambulantní anestézií 

Anesteziologicko – resuscitační oddělení 
Epidurální analgezie u porodu 
Epidurální anestézie, analgezie 
Implantace venózního portu 
Kaudální blokáda 
Léčba silnými opioidy 
Péče o chronickou ránu 
Podání anestézie 
Zavedení centrálního žilního katétru 
Zavedení PICC katétru (periferně zavedený centrální žilní katétr) 

Dětské a dorostové oddělení 
Péče o novorozence 

Gynekologicko porodnické oddělení 
Adnexální chirurgie – výkony na vaječníku a vejcovodu 
Bartholiniho žláza 
Biopsie hrdla děložního  
Biopsie pochvy 

Biopsie vulvy 
Biopsie (odebrání vzorku) z genitálu 
Diagnostická hysteroskopie, laparoskopie, chromopertubace 
Diagnostická laparoskopie, chromopertubace 
Diagnostická laparoskopie, výkon dle nálezu  
Hysterektomie 
Hysterektomie – odejmutí dělohy s vejcovody s ponecháním, odejmutím vaječníků 
Hysterektomie – pánevní lymfadenektomie 
Hysterektomie – plastiky poševní – TOT 
Hysteroskopie 
Hysteroskopie a biopsie sliznice děložní 
Indukce potratu ve II trimestru 
Incize abscesu Bartholinské žlázy, výplach, dezinfekce, drenáž 
Konizace 
Kyretáž hrdla a dutiny děložní 
Kyretáž hrdla a těla 
Laparoskopická sakrokolpopexe - zavěšení poševního pahýlu na křížovou kost 
Laparoskopická sterilizace 
LASH – laparoskopicky asistovaná supracervikální hysterektomie 
Laparoskopické odstranění cysty vaječníku 
Laparoskopické odstranění mimoděložního těhotenství 
Laparoskopické odstranění myomu  
Laparoskopické odstranění vaječníku a vejcovodu 
Laparoskopické odstranění vejcovodu 
Laparoskopický odběr vzorků tkáně  
Myomektomie 
Negativní revers – těhotenství 
Obrat plodu zevními hmaty 
Odstranění abscesu Bartholinské žlázy chemickou cestou ve dvou fázích 
Odstranění cysty Bartholinské žlázy chirurgickou cestou 
Plastická korekce malých stydkých pysků 
Porod 
Poševní plastiky 
Punkce ascitu 
Radikální debulking 
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Radikální hysterektomie – LS – lymfadenektomie 
RCUI – revize (vyprázdnění) dutiny děložní 
Snesení kondylomat vysokofrekvenční elektrochirurgickou technikou 
Spontánní porod plodu v poloze koncem pánevním   
TOT – plastiky poševní 
TVT – O (transobturátorové zavedení pásky pod močovou trubici) 
TVT – R (retropubické zavedení pásky pod močovou trubici)   
Umělé přerušení těhotenství v 1 trimestru 
Vaginální hysterektomie, poševní plastiky, zavěšení poševního pahýlu na sakrospinózní vaz  
Vaginální hysterektomie, poševní plastiky 
Vaginální implantát (přední fixovaný vaginální implantát) 
Vaginální implantát (zadní fixovaný vaginální implantát)   
Vulvectomie komplet 

Hematologická poradna 
Léčebná venepunkce 
Sternální punkce 
Trepanobiopsie 

Chirurgické oddělení 
Ablace nehtu a plastika nehtového valu 
Amputace dolní končetiny 
Amputace prstů nohy, amputace v nártu 
Amputace v bérci  
Amputace ve stehně 
Aortofemorální, iliakofemorální bypass 
Appendectomie – odstranění červovitého přívěsku slepého střeva 
Dermoepidermální plastika 
Diagnostická laparoskopie, rozrušení srůstu, odběr vzorků k histologickému vyšetření  
Drenážní operace při pankreatitidě 
Exartikulace v koleni 
Excise, extirpace podkožní léze 
Excise bazaliomu – kožního nádoru 
Exstirpace sinus pilonidalis 
Hrudní drenáž 
Chirurgické ošetření rán, ztrátového poranění končetin, úrazové amputace, semiamputace, egalizace 
Cholecystectomie – konverze 
Cholecystektomie – laparoskopická, klasická 
Ileus – střevní neprůchodnost 
Incize podkožního a kožního abscesu 
Klasická a laparoskopická operace kýly 
Laparoskopická cholecystectomie 
Léčba rány podtlakovou metodou 
Nekrektomie 
Odstranění kovového materiálu 
Odstranění virilní mastopatie 
Operace abscesu, píštěle 
Operace hemoroidů 
Operace hemoroidů dle Longa 
Operace křečových žil na dolní končetině 
Operace pro cizí těleso v gastrointestinálním traktu 
Operace pro krvácení ze žaludečního, duodenálního vředu 
Operace pro nádorové onemocnění prsu 
Operace pro perforaci trávicí trubice 
Operace tepen dolních končetin pro jejich akutní uzávěr 
Operace tepen dolních končetin pro jejich chronický uzávěr 
Operace tepen zásobujících mozek 
Operace tlustého střeva pro nádorové nebo zánětlivé onemocnění 
Operace uskřinuté kýly – klasická a laparoskopická 
Operační léčba zlomenin 
Resekce a náhrada AAA 
Resekce žaludku – odstranění časti žaludku, gastrectomie – odstranění žaludku 
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Rozpad sutury laparotomie 
Ruptura AAA 
Splenectomie 
Sutura Achillovy šlachy 
Sutura šlachy 
Totální tyreoidektomie, strumektomie, hemityreoidektomie 
Úprava či zrušení střevního vývodu (ileostomie, kolostomie) 
Založení AV shuntu (cévního přistupu pro hemodialýzu) 
Založení gastrostomie, střevní stomie 
Zavedení skeletální trakce (extenze) 
Zavřená/otevřená repozice zlomeniny či luxace 

Interní oddělení 
Analgosedace 
Aspirační biopsie šťítné žlázy tenkou jehlou 
Dilatace stenóz, zavedení stentu 
Dvacetičtyřhodinová pH-metrie 
Elektrická kardioverze 
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – ERCP 

Endoskopiská ultrasonografie 
Esofagogastroduodenoskopie 
Hrudní punkce 
Jaterní biopsie 
Kapslová endoskopie 
Kolonoskopie 
Peritoneální punkce 
Perkutánní endoskopická gastrostomie – PEG 
Punkce perikardu 
Vnitřní dočasná kardiostimulace 

Kožní oddělení 
Cyklofosfamid 
Cyklosporin A 
Epikutánní testy 
Excize kůže 

Fototerapie UVB 311 nm 
Hydroxychlorochin 
IMURAN 
Isotretinoin 
Methotrexat  
Neotigason 
Sklerotizace žil 

Nefrologicko – dialyzační oddělení 
Provedení hemodialyzační léčby 
Příprava na náhradu funkce ledvin – hemodialyzační léčbu 

Zavedení centrálního katétru pro hemodialýzu 

Neurologické oddělení 
Elektromyografické vyšetření 
Informovaný souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením – VFN 
Lemtrada 
Lumbální punkce 
Plazmaferéza 
Souhlas pacienta a úvodní poučení o léčbě přípravkem GILENYA (fingolimod) 
Souhlas pacienta před zahájením léčby praparátem TYSABRI 
Souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením – FN Plzeň 
Souhlas s molekulárně genetickým vyšetřením – Motol 
Souhlas s vyšetřením TPMT 
Souhlas se zpracováním osobních údajů v registru pacientů s roztroušenou sklerózou 
Vyšetření evokovaných potenciálů 
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Oční oddělení 
Bazální iridektomie 
Enukleace, eviscerace  
Excize – pterygium 
Excize – zhoubný novotvar okolí oka 
Fluoresceinová angiografie 
Laserová fotokoagulace sítnice 
Laserová iridotomie 
Laserová kapsulotomie 
Nezhoubný novotvar okolí oka 
Operace katarakty 
Operace ruptury, penetrujícího či perforujícího poranění oka 
Operace šilhání 
Plastická operace pokleslého horního víčka – ptóza víčka 

Plastická operace víček 
Plastická operace víček – dermatochalasis 
Plastická operace víček – laterální kantánní závěs 
Sondáž slzných cest 
Tarzorafie 
Trabekulektomie 

Ortopedické oddělení 
Artroskopie kolenního kloubu 
Endoprotéza kyčelního kloubu 
Epikondylitidy 
Endoprotéza kyčelního kloubu Girdlestone 
Hallux rigidus 
Hallux valgus 
Laváž kloubu 
Periprotetické osteosyntézy 
Periprotetika 
Reimplantace TEP 
Reimplantace TEP genus 
Repozice, extrakce kyčelní kloubní náhrady 
Revize, extrakce TEP – Infect 
TEP coxae fraktura 
TEP coxae 
TEP gen 
Zakloubení TEP 

Radiodiagnostické oddělení 
Ascendentní pyelografie 
Biopsie pod CT_US kontrolou 
CT angiografie (CT AG) 
CT Kolonoskopie 
CT vyšetření s podáním kontrastní látky do žíly 
Cystografie(mikční cystografie) 
Drenáž pod CT_US kontrolou 
Fistulografie 
Informovaný souhlas osoby pomáhající pacientům podstupujícím radiologické vyšetření či výkon 
Irrigografie 
Obstřik nervového kořene pod CT kontrolou (periradikulární terapie) 
Označení ložiska v prsu lokalizačním drátkem(kontrolou mammografu nebo ultrazvuku) 
RSG,PMG (radikulosaccografie a perimyelografie) 
Sialografie 
Uretrocystografie 
Vylučovací urografie 
Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) 
Vyšetření ultrazvukem s aplikací kontrastní látky 
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Urologické oddělení 
Abraze kondylomat 
Biopsie prostaty  
Circumcize 
Cystoskopie 
Cystotomie 
Epicystostomie 
LERV 
Nefrectomie 
Nefrectomie radikální 
Nefreureterectomie 
Nefrostomie 
Operace vodní kýly 
Optická uretrotomie 
Orchidopexe 
Orchiectomie – tumor 
Orchiectomie – zánět 
PEK 
Prostatectomie otevřená 
Pyeloplastika 
RAPE 
Torze varlete 
TUR 
TURP 
TVT – páska 
Urodynamika – ISA 
URS – diagnostický 
URS – lithiasa 
Varicocoele 


