Seznam informovaných souhlasů
ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
(aktualizace 11.6.2014)

Seznam globálních informovaných souhlasů v NIS MEDEA VFN
Informovaný souhlas – prázdný formulář pro vypsání jakéhokoli souhlasu, např. s výkonem
Informovaný souhlas s transfuzí

Plná moc
Oznámení o přeložení / Udělení souhlasu s převzetím do ústavní péče/ O ukončení
hospitalizace
Oznámení o hospitalizaci pacienta bez souhlasu
Záznam o nahlédnutí do ZD
Potvrzení o úschově peněz a věcí
Prohlášení o odmítnutí zdravotního výkonu
Souhlas s hospitalizací
Záznam o souhlasu s poskytováním informací
Záznam o souhlasu se samostatným užíváním léčivých přípravků
Oznámení o dodatečném omezení pacienta
Propustka na přání pacienta

Centrum primární péče
Centrum individuální péče
Denní sanatorium Horní Palata
Komplexní psychiatrické vyšetření
Cílené a kontrolní psychologické vyšetření
Cílené psychologické vyšetření
Skupinová psychodynamická psychoterapie formou denního stacionáře

Dermatovenerologická klinika
Dermatochirurgický výkon na kůži a podkoží
Odběr biologického materiálu na mykologické vyšetření
Elektrochirurgický výkon na kůži
Chemoterapie
Imunoterapie
Léčba ultrafialovým světlem (UV záření)
Hraniční rentgenové záření (tzv.Bucky)
Kryalizační výkon na kůži
Termochirurgický výkon na kůži
Kryochirurgický výkon na kůži
Termochirurgický výkon na kůži (pro FP)
Fotodynamická terapie (PDT) a ošetření laserem
Informovaný souhlas pro pacienty s Dermatitis herpetiformis před zahájením celkové terapie
dapsonem
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Informovaný souhlas pro pacienty s kožním onemocněním k indikaci celkové léčby pomocí
Acitretinu
Informovaný souhlas pro pacienty s některými autoimunitními kožními chorobami a s některými
typy kožních lymfomů před zahájením celkové terapie cyclofosfamidem ( Endoxanem)
Informovaný souhlas s podáváním léku Yervoy (ipilimumab) v léčbě metastazujícího
melanomu
Informovaný souhlas s celkovou léčbou pomocí isotretinoinu
(např. Aknenormin®, Roaccutan®, Curacne®) pro pacienty s kožním onemocněním
Informovaný souhlas pro pacienty před zahájením celkové léčby Benzathi benzylpenicilinem
Informovaný souhlas s celkovou léčbou Infliximabem pro pacienty s kožním onemocněním
Informovaný souhlas s celkovou léčbou Adalimumabem pro pacienty s kožním onemocněním
Informovaný souhlas s celkovou léčbou Cyclosporinem pro pacienty s kožním onemocněním
Informovaný souhlas s celkovou léčbou Etanerceptem pro pacienty s kožním onemocněním
Informovaný souhlas s celkovou léčbou Ustekinumabem pro pacienty s kožním onemocněním
Informovaný souhlas s celkovou léčbou Metotrexátem pro pacienty s kožním onemocněním

Fakultní transfuzní oddělení
Odběr krve nebo krevních složek pro autotransfuzi
Léčebná erytrocytoferéza
Léčebná venepunkce

Foniatrická klinika
BERA / CERA vyšetření
EMG hrtanovýcvh svalů, artikulačních svalů, elektrostimulace hrtanových svalů
Informovaný souhlas zvukový záznam řečového projevu, videozáznam dítěte – řečový projev
a chování

Geriatrická klinika
Gynekologicko – porodnická klinika

Informovaný souhlas pacientky s operačním výkonem (obecný)
Abdominální hysterektomie (odstranění dělohy) s nebo bez adnexektomie (s nebo bez odstranění bez vaječníků a
vejcovodů)
Chirurgické odstranění Bartholiniho žlázy
Oboustranná adnexektomie (odstranění obou vaječníků a vejcovodů)
Exize – odstranění podezřelého ložiska na rodidlech
Informovaný souhlas pacientky s ukončením těhotenství v II.trimestru
Kyretáž hrdla a dutiny děložní
Revize (vyprázdnění) dutiny břišní
Ukončení těhotenství (umělým přerušením těhotenství)
Spontánní porod plodu v poloze koncem pánevním
Informovaný souhlas rodičky s vedením porodu
Revize (vyprázdnění) dutiny děložní po porodu
Císařský řez (sectio caesarea)
Informovaný souhlas rodičky s vedením porodu mrtvého plodu
Biopsie vulvy (zevních rodidel) a biopsie pochvy
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Operace pro zhoubný nádor děložního hrdla
Operace pro zhoubný nádor děložního těla
Operace pro zhoubný nádor zevních rodidel
Informovaný souhlas s podáním protinádorové léčby – chemoterapie
Odstranění části nebo celé pochvy
Konizace – operace na děložním čípku a kyretáž hrdla děložního, kyretáž dutiny děložní
Zavedení trvalého peritoneálního katetru (hadičky do dutiny břišní) k evakuaci ascitu
Operace pro zhoubný nádor prsu
Odběr vzorku tkáně na mikroskopické vyšetření pod ultrazvukovou kontrolou (tru-cut
biopsie)
Biopsie děložního hrdla, ambulantní endocervikální kyretáž, ambulantní ablace
endocervikálního polypu
Rekonstrukční operace pánevního dna (vaginálním-poševním přístupem) s použitím síťky a
s odstraněním
TVT-O (tahuprostá transobturatorní páska)
Burchova kolpopexe
Epicystostomie
Kolpokleisa
Rekonstrukční operace pánevního dna (MESH dělená)
Rekonstrukční operace pánevního dna (NOMESH)
Rekonstrukční operace pánevního dna (NOMESH dělená)
TVT ( tahuprostá poševní páska)
Hysteroskopie a biopsie sliznice děložní
Laparoskopie diagnostická, operační
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (odstranění dělohy) s odsraněním
vejcovodů s nebo bez ovarektomie (s nebo bez odstranění vaječníků)
Sterilizace – zákrok znemožňující plodnost ženy (zneplodnění)
Vaginální hysterektomie (odstranění dělohy) s nebo bez adnexetomie (s nebo bez odstranění
vaječníků a vejcovodů)
Hysteroskopická sterilizace – zákrok trvale znemožňující plodnost ženy (zneplodnění)

I. Chirurgická klinika – klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie
Universální informovaný souhlas
Operační odstranění apendixu, popř. i ošetření dalších postižených tkání
Operace slinivky břišní pro chronický zánět slinivky břišní
Operace slinivky břišní pro zhoubný nádor lokalizovaný v hlavě slinivky břišní
Operace slinivky břišní pro zhoubný nádor lokalizovaný v těle nebo ocasu slinivky břišní
Laparoskopické odstranění pravé/levé nadledviny
Laparoskopická gastroplikace
Úplné operační odstranění plicní tkáně ev. mízních uzlin
Operační odstranění plicní tkáně ev. mízních uzlin
Odstranění části chorobně změněných tkání mediastina cestou mediastinoskopie, parasternální
mediastinotomie, diagnostické torakoskopie
Vyjmutí nezhoubného ložiska z prsu
Odstranění prsu
Odstranění levého prsu
Odstranění pravého prsu
Odstranění ověřeného zhoubného ložiska z levého prsu s lemem zdravé okolní tkáně,
odstranění tuku se spádovými uzlinami z podpaží
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Odstranění ověřeného zhoubného ložiska z pravého prsu s lemem zdravé okolní tkáně,
odstranění tuku se spádovými uzlinami z podpaží
Odstranění levého prsu, odstranění první spádové uzliny, v případě zjištěného postižení
metastázou během operace, odstranění spádových uzlin z podpaží
Odstranění pravého prsu, odstranění první spádové uzliny, v případě zjištěného postižení
metastázou během operace, odstranění spádových uzlin z podpaží
Vyjmutí nezhoubného ložiska z levého prsu
Vyjmutí nezhoubného ložiska z pravého prsu
Odstranění veškeré chorobně změněné tkáně mediastina s lemem zdravé tkáně
Laparoskopická cholecystektomie
Resekce tlustého střeva
Odstranění žilních městků - křečových žil dolních končetin
Plastika pupeční kýly
Plastika tříselné kýly
Operace zánětlivého ložiska v oblasti konečníku
Implantace cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu
Úplná náhrada kyčelního kloubu
Odstranění endoprotézy kyčelního kloubu
Implantace endoprotézy ramene
Sutura Achillovy šlachy
Dupuytrenova kontraktura
Ošetření zlomeniny čéšky, přetržení lig patellae a utržení úponu čtyřhlavého svalu stehenního
Extrakce osteosyntetického materiálu
Operace vbočeného palce na noze – Hallux valgus
Syndrom karpálního tunelu
Lupavý prst
Osteosyntéza patní kosti
Osteosyntéza zlomeniny kosti pažní
Osteosyntéza zlomeniny kosti vřetenní a loketní
Osteosyntéza zlomeniny kostí zápěstních, záprstních, článků prstů
Amputace dolní končetiny
Totální thyreoidectomie, totální lobektomie, hemithyreodectomie

Vyjmutí ložiska zhoubného melanomu kůže
Vyjmutí ložiska zhoubného melanomu kůže a mapování sentinelové uzlinyy ve spádové
oblasti
Laparoskopická gastroplikace
Odstranění prsní žlázy pro gynekomastii
Operace zánětlivého ložiska v oblasti kostrče
Laparoskopická kardiomyotonie (LCMT) dle Hellera a fundoplikace dle Dora pro achalasii
jícnu

II. Chirurgická klinika – klinika kardiovaskulární chirurgie
Transplantace alogenního (dárcovského) štěpu
Odstranění výdutě břišní aorty a/nebo pánevních tepen nahrazením postižené části cévní
protézou
Amputace dolní končetiny
Aorto – femorální (bifemorální) bypass
Embolektomie, trombektomie
Extraanatomická rekonstrukce
Hybridní výkon (přemostění tepen bypassem a roztažení zúžených cév balónkem)
Iliko – femorální bypass
Endarterektomie karotitidy
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Revize sternotomické rány
Endarterektomie femorální tepny s/bez plastiky
Zrušení pseudoaneuryzmatu tepny
Revize chirurgické rány
Infrainguinální bypass
Operace pro TOS
Operace varixů dolních končetin
Zrušení arterio – venózní píštěle
Izolovaná hypertermická perfuze končetiny s roztokem koncentrovaného cytostatika
A – V zkrat k dialýze pomocí umělé cévní náhrady
A – V zkrat k dialýze
Ischemická choroba srdeční, vada srdeční chlopně, výduť, direkce aorty, srdeční arytmie,
defekt srdeční přepážky, endarterektomie plicnice

I. Interní klinika – klinika hematoonkologická
Biopsie kostní dřeně
Punkce kostní dřeně
Protinádorová léčba
Zavedení kanyly do centrálního žilního řečiště
Lumbální punkce
Punkce pohrudničního výpotku
Punkce břišní punkce
Autologní transplantace krvetvorných buněk

II. Interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
Katetrizační ablace pro komorovou tachykardii při strukturálním postižení srdce
Katetrizační ablace pro supraventrikulární tachykardii
Katetrizační ablace pro typický flutter síní
Angiografie nekoronární
Elektrofyziologické vyšetření srdce
Endomyokardiální biopsie
Endovaskulární výkony na periferních cévách
Odstranění implantovaného přístroje a elektrody
Kontinuální hemoeliminační metody
Intraaortální balónková kontrapulzace
Jícnová echokardiografie
Kanylace centrální žíly
Dočasná kardiostimulace
Implantace kardiostimulátoru (Kardioverteru Defibrilátoru)
Implantace přístroje pro Srdeční Resynchronizační Léčbu (SRL)
Elektrická kardioverze
Katetrizační vyšetření srdce
Implantace nové elektrody
Uzávěr defektu septa síní / foramen ovale patens Amplatzerovým okluderem
Perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA)
Punkce perikardu
Chirurgická revize implantovaného systému kardiostimulátoru
Léčba výdutí břišní a hrudní aorty zavedením potažené kovové výztuže – stentgraftu
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Katetrizační léčba hluboké žilní trombózy zavedení kaválního filtru
Výměna kardiostimulátoru (Kardioverteru Defibrilátoru)
Implantace Implantabilního Loop Rekorderu (ILR)
Perkutánní implantace aortální chlopně
Punkce ascitu
Pleurální punkce
Aortální valvuloplastika
Zátěžová dobutaminová echokardiografie
Sonograficky vedený perkutánní uzávěr postkatetrizačních pseudoaneurysmat humanním
trombinem
Katetrizační ablace pro fibrilaci síní nebo síňovou tachykardii
Katetrizační ablace pro idiopatickou komorovou tachykardii / ektopii
Embolizace v cévním řečišti (tepenném a žilním)
Denervace Renálního Sympatiku
Neselektivní ablace AV uzlu
Vyšetření nukleových kyselin (ribonukleové a deoxyribonukleové)
Intravenosní podání isoprenalinu
Intravenosní podání dioxinu

III. Interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
Zavedení centrálního žilního katétru
Vyšetření jícnovou (transezofageální) echokardiografií
Aspirační biopsie štítné žlázy pod ultrazvukovou kontrolou (UZ-FNAB)
Punkce ascitu / fluidotoraxu
Odběr materiálu na genetické vyšetření (není v NIS Medea)
Dočasná srdeční stimulace
Kanylace vnitřní jugulární žíly nebo podklíčkové žíly
Podání dioxinu parenterální cestou
Elektrická kardioverze

IV. Interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
Kolonoskopie
Ezofagogastroduodenoskopie (fibroskopie, gastroskopie)
Rektoskopie
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
Kapslová endoskopie
Hyperbarická oxygenotherapie
Jaterní biopsie necílená
Perkutánní transhepatální cholangiografie, perkutánní transhepatální drenáž žlučových cest
Katetrizace jaterních žil, transjugulární jaterní biopsie
Endoskopická ultrasonografie
Elektrická kardioverze
Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou
Jícnové echokardiografické vyšetření
Katetrizační vyšetření srdce
Zavedení arteriální kanyly
Zavedení kanyly do centrálního žilního řečiště pro potřeby kontinuální hemodialýzy
Zavedení kanyly do centrálního žilního řečiště periferní žilou - PICC
Zavedení kanyly do centrálního žilního řečiště (CŽK)
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Dočasná kardiostimulace
Pleurální punkce
Jaterní biopsie cílená
Rektální endosonografie

I. Klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění
Hrudní punkce
Hrudní drenáž
Bronchoskopie v místním znecitlivění
Pleuroskopie v místním znecitlivění
Bronchskopie v celkovém znecitlivění

Interní oddělení Strahov
Centrální žilní katétr pro potřeby hemodialýzy
Informovaný souhlas pacienta se zahájením hemodialyzační léčby
Léčba ledvinného selhání peritoneální dialýzou
Kostní biopsie
Hrudní punkce
Břišní punkce

Klinika adiktologie
Informovaný souhlas při nasazení léku Antabus
Ambulantní léčba duševních poruch
Ambulantní léčba závislosti
Komplexní substituční léčba metadonem
Ústavní odvykací léčba komunitního typu

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Informovaný souhlas s celkovou, místní, kombinovanou anestezií
Informovaný souhlas s analgosedací nebo analgezií
Blokáda okcipitálního nervu
Radiofrekvenční denervace horního hrudního sympatiku
Blokáda hvězdicové uzliny
Zavedení systému PICC
Aplikace epidurální krevní zátky (záplaty)
Léčba bolesti opioidy
Místní, svodné znecitlivění

Klinika dětského a dorostového lékařství
Diagnostická biopsie kůže
Flexibilní bronchoskopie
Punkce kloubu diagnostická, punkce kloubu s aplikací léku do kloubu
Jícnové pH metrie
Koloskopie
Odběr mozkomíšního moku cestou lumbální punkce
Jaterní biopsie
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Punkce kostní dřeně
Etofagogastroduodenoskopie
Baby-body pletysmografie
Podání inhalační analgosedace
Léčba specifickou alergenovou imunoterapií – subkutánní
MCUG – mikční cystouretrografie
Nepovinné očkování dětí proti TBC
Povinné očkování dětí proti TBC
Pořízení fotodokumentace pacienta

Klinika nefrologie
Plasmaferéza
Břišní punkce diagnostická nebo evakuační
Hemodialýza
Pravidelné dialyzační léčení
Punkce dutiny hrudní
Zavedení kanyly do centrálního žilního řečiště
Punkce kloubu diagnostická, punkce kloubu s aplikací léku do kloubu
Peritoneální dialýza
Renální biopsie (RB)
Vynětí peritoneálního katétru
Implantace peritoneálního katétru
Dočasná kardiostimulace
Kontinuální hemoeliminační metody
Punkce perikardu
Podání biologické terapie
Elektrická kardioverze
Hrudní drenáž
Chemoterapie

Klinika pracovního lékařství
Nespecifický bronchoprovokační test
Specifický bronchoprovokační test

Klinika rehabilitačního lékařství
Záznam o souhlasu pacienta s pobytem v Denním stacionáři a poskytování informací (není
v NIS Medea)
Souhlas k pořízení a k nakládání s fotografií a videozáznamem (není v NIS Medea)
Stabilometrie
Sledování změn obličeje v průběhu terapie pacientů po cévní mozkové příhodě a po
traumatickém poranění
Terapie a kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu pacientů KRL

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Extrakce zubu prostá
Extrakce zubu chirurgická
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Chirurgické ošetření kolemčelistního zánětu intraorální incizí event. i extrakce zubu, který
kolemčelistní zánět způsobil
Chirurgické léčení kolemčelistního zánětu extraorální incizí i extrakce zubu, který kolemčelistní
zánět způsobil
Odstranění kostní cysty čelisti event. i extrakce zubu, které nelze v čelisti zachovat
Odstranění cysty měkkých tkání dutiny ústní
Diagnostická elize útvaru měkkých tkání obličeje
Chirurgické odstranění útvaru dutiny ústní v celkové anestezii
Chirurgické odstranění útvaru dutiny ústní v lokální anestezii
Chirurgické odstranění útvaru dutiny ústní v analgosedaci
Ošetření vyražených nebo zlomených zubů
Ošetření zlomeniny nosních kostí otevřenou metodou
Ošetření zlomeniny nosních kostí uzavřenou metodou
Ošetření zlomeniny lícního komplexu
Ošetření zlomeniny lícního oblouku
Ošetření zlomeniny dásňového výběžku čelisti s event. extrakcí označených zubů
Ošetření dolní čelisti zevním fixátorem s event. extrakcí označených zubů
Ošetření zlomeniny dolní čelisti ze zevního přístupu s event. extrakcí označených zubů
Ošetření zlomeniny dolní čelisti z intraorálního přístupu s event. extrakcí označených zubů
Ošetření zlomeniny čelní dutiny
Ošetření zlomeniny horní čelisti
Ošetření zlomeniny horní čelisti a komplexních zlomenin obličejové kostry z kombinovaného tj.
ústního a zevního přístupu
Ošetření zlomeniny očnice
Kortikotomie se zavedením kotevních implantátů

Ortognátní operace – posunutí dolní čelisti a dolního zubního oblouku do požadované polohy
Ortognátní operace – posunutí horní čelisti a horního zubního oblouku do požadované polohy
Ortognátní operace – posunutí horní a dolní čelisti a horního a dolního zubního oblouku do
požadované polohy
Ortognátní operace – posunutí bradového výběžku dolní čelisti
Kortikotonie
Chirurgicky asistovaná rychlá patrová expanze
Zavedení subzygomatických implantátů k umožnění nasazení ortodontických tahů při léčbě
otevřeného skusu
Artrocentéza čelistního kloubu
Intraartikulární aplikace kortikoidu do čelistního kloubu
Intraartikulární aplikace kortikoidu do retrodiskální tkáně čelistního kloubu
Intraartikulární aplikace hyaluronátu (HA) do čelistního kloubu
Artroplastika čelistního kloubu
Artroskopie čelistního kloubu s operační úpravou kloubních struktur
Artroskopie čelistního kloubu
Intraartikulární aplikace krve do čelistního kloubu
Diskektomie čelistního kloubu
Diskoplikace čelistního kloubu
Diskopexe čelistního kloubu
Artroplastika čelistního kloubu – eminektomie
Kondylární shaving čelistního kloubu
Kondylektomie čelistního kloubu
Koronoidektomie svalových výběžků dolní čelisti
Koronoidektomie svalových výběžků dolní čelisti, uvolnění žvýkacích svalů
Sutura disku čelistního kloubu – uzavření perforace disku stehem
Náhrada hlavice čelistního kloubu
Náhrada čelistního kloubu a vložení tukové tkáně do jejího okolí
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Náhrada čelistního kloubu
Chirurgické odstranění útvaru obličeje v anestezii, uzavření rány posunem tkání z okolí a
sešitím
Chirurgické odstranění útvaru končetin v anestezii, uzavření rány posunem tkání z okolí a
sešitím
Chirurgické odstranění útvaru trupu v anestezii, uzavření rány posunem tkání z okolí a sešitím
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže trupu v anestezii, uzavření rány posunem tkání
z okolí a sešitím
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže končetin v anestezii, uzavření rány posunem tkání
z okolí a sešitím
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže obličeje v anestezii, uzavření rány posunem tkání
z okolí a sešitím
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže obličeje v anestezii, uzavření defektu lalokem s
místním posunem
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže obličeje v anestezii, uzavření defektu
autotransplantátem odebraným z paže
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže obličeje v anestezii, uzavření defektu
autotransplantátem odebraným z dolní končetiny
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže obličeje v anestezii, uzavření defektu
autotransplantátem odebraným z ucha
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže hlavy, uzavření rány posunem tkání z okolí a
sešitím
Chirurgické odstranění útvaru tumoru kůže krku, uzavření rány posunem tkání z okolí a
sešitím
Laserové ošetření novotvaru obličeje
Laserové ošetření novotvaru měkkých tkání dutiny ústní
Laserové ošetření novotvaru měkkých tkání krku
Laserové ošetření novotvaru měkkých tkání vlasové části hlavy
Laserové ošetření hemangiomu dutiny ústní, kůže obličeje a krku
Fotodynamická terapie nádoru kůže obličeje a krku
Onlay augmentace
Sinus lift
Bone split – roztětí alveolárního výběžku čelisti
Zavedení dentálního implantátu do čelisti
Sekvestrotomie – odstranění sekvestru z čelistní kosti s event. extrakcí zubů
Ošetření osteomyelitis čelistní kosti s event. extrakcí zubů
Ošetření osteonekrózy čelistní kosti způsobené léčivy s event. extrakcí zubů
Ošetření osteoradionekrózy čelistní kosti s event. extrakcí zubů
Shaving dolního rtu – odstranění celé retní červeně pro susp.nádorové nebo přednádorové
změny
Protinádorová chemoterapie – Methotrexát
Protinádorová chemoterapie – PF
Protinádorová chemoterapie – TPF
Podání krevních růstových faktorů
Tracheostomie – zajištění dýchacích cest (celková anestezie)
Tracheostomie – zajištění dýchacích cest (lokální anestezie)
Odstranění podčelistní slinné žlázy
Odstranění slinného kamene podčelistní nebo podjazykové žlázy
Radikální odstranění tukově-vazivové tkáně spolu s lymfatickými uzlinami krčními
Radikální odstranění tukově-vazivové tkáně v bloku
Radikální odstranění tukově-vazivové tkáně, radikální krční disekce
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Resekce nádoru spodiny dutiny ústní
Resekce nádoru spodiny dutiny ústní a přilehlé části jazyka
Resekce nádoru spodiny dutiny ústní a přilehlé části jazyka, části dolní čelisti a dolního rtu
Resekce nádoru spodiny dutiny ústní a přilehlé části dolní čelisti
Resekce nádoru spodiny dutiny ústní a přilehlé části dolní čelisti a dolního rtu
Resekce nádoru dolního zubního výběžku spolu s přilehlými měkkými tkáněmi, zuby a části
dolního rtu
Resekce nádoru dolní čelisti spolu s přilehlými měkkými tkáněmi a zuby
Resekce nádoru dolní čelisti, který postihuje celou její polovinu-hemimandulektomie
Resekce nádoru sliznice dutiny ústní v krajině retromolárové
Resekce nádoru horního rtu spolu s přilehlými měkkými tkáněmi
Resekce nádoru horního zubního výběžku
Resekce nádoru horního zubního výběžku spolu s přilehlou patrovou kostí-totální
maxilektomie
Resekce nádoru horního zubního výběžku spolu s přilehlou patrovou kostí, tumor nepřesahuje
střední čáru
Resekce nádoru horního rtu
Resekce nádoru dolního rtu a části dolní čelisti
Resekce nádoru dolního rtu
Resekce nádoru horního rtu spolu s přilehlými tkáněmi a horní čelistí
Resekce nádoru tvářové sliznice
Resekce nádoru tvářové sliznice s nutností vyříznutí kůže přilehlé oblasti
Resekce nádoru jazyka
Odstranění povrchového listu příušní slinné žlázy
Odstranění celé příušní slinné žlázy včetně lícního nervu
Odstranění příušní slinné žlázy se šetřením lícního nervu
Odstranění ohraničeného nádoru příušní slinné žlázy
Léčba růstové anomálie dolní čelisti distrakční osteogenezí zevním nebo vnitřním
distraktorem
Léčba růstové anomálie dolní čelisti vnitřním distraktorem
Distrakční osteogeneze čelistí
Odstranění osteosyntetického materiálu v celkové nebo lokální anestézii
Revize čelistní dutiny

Neurologická klinika
Odběr mozkomíšního moku cestou lumbální punkce, podání léčivého přípravku do páteřního
kanálu cestou lumbální punkce
Léčebné použití místního podání botulotoxinu u diagnózy blefarospasmu, faciálního
hemispasmu či oromandibulární dystonie
Léčebné použití místního podání botulotoxinu u diagnózy cervikální dystonie
Léčebné použití místního podání botulotoxinu u spastické parézy končetiny nebo dystonie
končetiny v důsledku nemocí centrální nervové soustavy
Elektromyografické vyšetření (EMG) a transkraniální magnetická stimulace (TMS)
Elektroencefalografické vyšetření (EEG)
Léčba preparátem Tysabri
Jícnové echokardiografické vyšetření
Nitrožilní aplikace cytostatika cyklofosfamidu
Pokračování v léčbě Tysabri
Odběr krve na genotypizaci enzymu TPMT (thiopurinmetyltransferáza)
Nitrožilní aplikace monoklonální protilátky riluximab (MabThera)
11

Vyšetření HLA DQB1*06:02
Zavedení arteriální kanyly
Kontinuální hemoeliminační metody
Kanylace centrální žíly
Léčebná plazmaferéza
Zavedení nazogastrické sondy
Pleurální punkce
Test mnohočetné latence usnutí
Test udržení bělosti
Videoencefalografické monitorování (videoEEG)
Souhlas s pořízením a k nakládání s fotografií či videozáznamem
Léčba přípravkem Gilenya (fingolimod)
Podání léku Vitamín B1-ratiopharm 50mg/ml, léku neregistrovaného (SÚKL)
Podání léku Catapres Ampoules 150ug/ml /ml, léku neregistrovaného (SÚKL)
Podání léku Isuprel 0,2mg/ml, léku neregistrovaného (SÚKL)
Podání léku Trandate injection, léku neregistrovaného (SÚKL)
Podání léku Neprossol injection, léku neregistrovaného (SÚKL)
Videopolysomnografie

Oční klinika
Cyklokryokoagulace, cyklofotokoagulace
Laserová iridotomie
Trabekulektomie
Selektivní laserová trabekuloplastika
Operace katarakty
Laserová kapsulotomie
Sekundární implantace nitrooční čočky
Fluorescenční angiografie, indocyaninová angiografie (FAG)
Fotodynamická terapie (PDT)
Přední orbitotomie
Intravenózní puls steroidů
Operace šilhání (strabismus)
Brachyterapie
Iridektomie, iridocykletomie
Iridoplastika
Klínovitá (wedge) resekce anebo relaxační incize rohovky
Transplantace rohovky
Operace pterygia
Plastická operace víček
Plastika spojivky, biopsie spojivky
Enukleace, eviscerace očního bulbu
Transplantace amnia, spojivkový lalok, aplikace cyanoakrylátového lepidla
Chirurgické ošetření otevřeného poranění oka
Pars plana vitrektomie
Vypuštění silikonového oleje laserová fotokoagulace
Injekce léčiva do sklivce
Laserová fotokoagulace
Zadní lamelární keratoplastika
Úprava lamely po zadní lamelární keratoplastice
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Transplantace limbálních buněk rohovky
Přidání stehu(ů) rohovky nebo na sklerální lalok
Cross-linking rohovky
Abraze epitelu rohovky
Diagnostická punkce přední komory

ORL oddělení
Septoplastika (SPL) – plastická operace nosní přepážky
Rinoseptoplastika (RSPL) – plastická operace zevního nodsu a nosní přepážky
Adenotomie - odstranění nosní mandle děti
Adenotomie - odstranění nosní mandle
Mukotomie
Repozice zlomeniny nosních kůstek
Polypektomie - odstranění nosních polypů
Funkční endoskopická operace vedlejších dutin nosních (FESS)
Endoskopické otevření slzného vaku (DCRS)
Plastika měkkého patra, čípku (LAUP)
Plastika měkkého patra, čípku a odstranění patrových mandlí (UPPP)
Tonsilektomie – operační odstranění patrových mandlí (dospělí)
Tonsilektomie - operační odstranění patrových mandlí (děti)
Peritonsilární absces a jeho chirurgické řešení, incize abscesu hrtanu
Chirurgické léčení zánětů v oblasti zevního ucha, nosu, obličeje a krku
Operační odstranění mediální krční cysty (píštěle)
Operace laterální krční cysty nebo píštěle
Odstranění podčelistní slinné žlázy
Odstranění nádoru slinné žlázy
Operační odstranění celé štítné žlázy
Operační odstranění poloviny štítné žlázy
Incize vývodu podčelistní slinné žlázy, odstranění slinného kamene (sialolitektomie)
Částečné odstranění krčních uzlin
Tracheotomie
Plastika ušního bubínku - myringoplastika
Tympanoplastika
Sanační (léčebné) ušní operace
Operace exostóz, osteomu zevního zvukovodu
Operační uzávěr retroaurikulární píštěle
Paracentéza a tympanostomie
Paracentéza se zavedením ventilační trubičky
Přitažení odstálých ušních boltců – plastická operace
Chirurgické odstranění nádorů a jiných patologických útvarů z oblasti kůže hlavy a krku
Esofagoskopie, bronchoskopie, přímá laryngoskopie
Operace čelní dutiny zevním přístupem
Infuzní vasodilatační léčba
Chirurgické odstranění ateromu

Onkologická klinika
Chemoterapie – protinádorová léčba
Infuzor
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Hormonální léčba
Cílená biologická léčba nádorů prsu
Cílená biologická léčba nádorů tlustého střeva a konečníku
Cílená biologická léčba nádorů žaludku a gastroezofageálního spojení
Cílená biologická léčba nádorů ledviny
Cílená biologická léčba nádorů plic
Imunoterapie
Léčba bolesti opioidy
Břišní punkce
Hrudní punkce
Lumbální punkce
Sternální punkce
Trepanobiopsie kostní dřeně
Paliativní radioterapie
Léčba zářením, které bude cíleno na oblast malé pánve
Léčba zářením, které bude cíleno na oblast krčních nebo nadklíčkových uzlin
Léčba zářením, které bude cíleno na oblast dutiny břišní
Léčba zářením, které bude cíleno na oblast mozku
Analgetické a protizánětlivé ozáření kloubu
Analgetické a protizánětlivé ozáření patní ostruhy
Manuální a přístrojová lymfodrenáž

Psychiatrická klinika
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)
Elektrokonvulzivní léčba (EKT)
Fototerapie

Radiodiagnostická klinika
CT (počítačová tomografie)
Katetrizační vyšetření cév- angiografie a jejich ošetření - angioplastika
Sonograficky navigovaná core cut biopsie ložiska v prsu
Vyšetření magnetickou rezonancí (MR)
Radiofrekvenční ablace patologické tkáně
Intravenósní vylučovací urografie
Stereolokalizace nehmatného ložiska v prsu
Mamograficky navigovaná vakuová biopsie ložiska v prsu (mamotomie)
Zavedení lokalizačního klipu tenkou jehlou
Ultrazvukové vyšetření s podáním kontrastní látky SonoVue
Biopsie ložiska pod CT kontrolou
Sonograficky navigovaná biopsie ložiska
Katetrizační výkon – embolizace děložních tepen
CT kolografie
Tomosyntéza

Sexuologický ústav
Informovaný souhlas klienta se zahájením hormonální léčby pro poruchu sexuální
identifikace (není v NIS Medea)
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Informovaný souhlas s léčbou intrakavernózními injekcemi Prostaglandinu E1-Karon

Společný příjem interně nemocných
Urologická klinika
Laparoskopické odstranění nadledviny, tzv. laparoskopická adrenalektomie
Otevřené odstranění nadledviny, tzv. adrenalektomie
Odstranění části penisu s nádorem, tzv.parciální amputace penisu
Úplné odstranění penisu a vyvedení močové trubice pod/za šourkem ne hrázi, tzv. totální
amputace penisu
Odběr jednoho nebo více vzorků z ledviny (tzv.biopsie) vpichem přes kůži na boku
Odebrání vzorků tkáně prostaty přes konečník, tzv. transrektální biopsie prostaty
Cirkumcize (obřízka)
Radikální cystektomie, pánevní lymfadenektomie a vytvoření ileálního konduitu (muž)
Radikální cystektomie, pánevní lymfadenektomie a vytvoření ileálního konduitu (žena)
Radikální cystektomie, pánevní lymfadenektomie a vytvoření ileální neoveziky nebo ileálního
konduitu (neovezika muž)
Radikální cystektomie, pánevní lymfadenektomie a vytvoření ileální neoveziky nebo ileálního
konduitu (neovezika žena)
Odstranění kamene(ů) z močového měchýře endoskopicky přes močovou trubici, tzv.
cystolitotripse
Vyšetření močového měchýře, močové trubice a prostaty zavedení kamery přes močovou
trubici, tzv.cystoskopie
Endoskopické vyšetření močového měchýře, močové trubice přes močovou trubici kamerou a
případně odebrání jednoho nebo více vzorků
Rozšíření (dilatace) močové trubice (muž)
Rozšíření (dilatace) močové trubice (žena)
Odstranění výchlipky močového měchýře, tzv. resekce divertiklu močového měchýře
Zavedení hadičky do močového měchýře vpichem přes podbřišek, tzv. punkční epicystostomie
(v NIS Medea není obrázek)
Odebrání jednoho nebo více vzorků nebo odstranění celého podezřelého ložiska na šourku
Endoskopické vyšetření močového měchýře, odběr vzorků z močového měchýře a zvětšení
jeho kapacity tekutinou, tzv. cystoskopie, biopsie a hydrodistenze
Endoskopické vyšetření močového měchýře, močové trubice (u muže také prostaty) přes
močovou trubici kamerou (tzv. cystoskopie), odběr drobných vzorků sliznice a stěny
močového měchýře (tzv. biopsie)
Odstranění (tzv. resekce) karunkuly močové trubice
Odstranění nádoru přístupem přes močovou trubici laserem dle potřeby zavedení stentu
Drcení konkrementu močovodu/ ledviny mimotělní rázovou vlnou
Odstranění tkáně s uzlinami z oblasti třísla (tzv. inguinální lymfadenektomie)
Laparoskopické odebrání mízních uzlin v oblasti pánve (tzv. laparoskopická pánevní lymfadenektomie)

Odstranění uzlin podél aorty anebo dolní duté žíly z řezu na břiše, případné odebrání jen
vzorků (tzv. retroperitoneální lymfadenektomie)
Laparoskopické řešení cysty ledviny
Protnutí/proříznutí zúženého místa začátku močové trubice (tzv. meatoplastika)
Protnutí/proříznutí zúženého místa ústí močové trubice (tzv.meatotomie)
Odběr tekutiny odsátím z kanálků nadvarlete MESA, odběr několika vzorků tkáně varlete
TESE
Laparoskopické odstranění málo fungující nebo nefunkční ledviny (tzv. laparoskopická
nefrektomie)
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Laparoskopické odstranění ledviny s podezřelým ložiskem/nádoru (tzv. laparoskopická
nefrektomie)
Otevřené odstranění ledviny (tzv. nefrektomie)
Výměna hadičky z ledviny přes kůži na boku v místním znecitlivění (tzv. výměna perkutánní
nefrostomie)
Zavedení hadičky do ledviny vpichem přes kůži na boku (tzv. zavedení punkční perkutánní
nefrostomie)
Zavedení hadičky do ledviny vpichem přes kůži na boku (tzv. založení perkutánní
nefrostomie)
Laparoskopické odstranění ledviny, močovodu pro přítomnost zhoubného nádoru vývodných
močových cest (tzv. laparoskopická nefroureterektomie)
Otevřené odstranění ledviny, močovodu a části močového měchýře (tzv. nefroureterektomie)
Úplné operační odstranění obou varlat k potlačení/omezení růstu nádoru prostaty
Odstranění varlete s částí semenného provazce
Úplné operační odstranění varlete a nadvarlete
Stažení varlete do šourku (tzv.orchiopexe)
Endoskopické protnutí/proříznutí zúženého místa močové trubice (vnitřní optická
uretrotomie)
Odstranění konkrementu z ledviny endoskopicky vpichem přes kůži na boku (tzv. perkutánní
extrakce konkrementu)
Radikální odstranění prostaty a semenných váčků s nebo bez odstranění lymfatických uzlin (v NIS
Medea není obrázek)
Laparoskopická radikální prostatektomie (tj. kompletní odstranění prostaty a semenných váčků)
s nebo bez provedení lymfadenektomie (tj. odstranění mízních uzlin)-(v NIS Medea není obrázek)
Odstranění zvětšené/zbytnělé části prostaty otevřenou operací z řezu v podbřišku
Napíchnutí cysty, její vypuštění a podání látky k jejímu zmenšení nebo slepení (tzv. punkce a
sklerotizace cysty)
Operační úprava tzv. plastika ledvinné pánvičky a jejího přechodu do močovodu
laparoskopicky (tzv. laparoskopická meloplastika)
Laparoskopické odstranění části ledviny s podezřelým ložiskem/nádorem (tzv. laparoskopická
resekce ledviny)
Odstranění části ledviny s tímto podezřelým ložiskem (tzv. resekce ledviny)
Odstranění části močového měchýře s nádorem (tzv. otevřená resekce močového měchýře)
Laparoskopická operace ledviny (tj. prohlédnutí, odstranění ložiska nebo odebírání vzorků
nebo odstranění celé ledviny)
Otevřená exstirpace (odstranění) spermatokély
Odstranění stentu endoskopicky
Výměna stentu (vnitřní hadičky) v močovodu endoskopicky
Endoskopické zavedení stentu (vnitřní hadičky) do močovodu
Operace z řezu na šourku s kontrolou prokrvení postiženého varlete
Naříznutí prostaty/hrdla močového měchýře přístupem přes močovou trubici
(tzv.transuretrální incize prostaty/hrdla močového měchýře)
Odstranění nádoru přístupem přes močovou trubici (tzv. transuretrální resekce nádoru
močového měchýře)
Odstranění zbytnělé tkáně prostaty přístupem přes močovou trubici (tzv. transuretrální
resekce prostaty)
Odstranění nádoru měchýře přístupem přes močovou trubici (tzv. transuretrální resekce
nádoru močového měchýře) a odstranění zbytnělé tkáně prostaty přístupem přes močovou
trubici (tzv. transuretrální resekce prostaty)
Implantace podpůrné pásky pod močovou trubicí (systém AdVance)
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Nové napojení močovodu na močový měchýř, případně i s použitím laloku z močového
měchýře (tzv. reimplantace močovodu nebo také ureterocystoneoanastómoza)
Endoskopické zavedení vnitřní hadičky do močovodu
Otevřené odstranění močovodu a části močového měchýře (tzv. ureterektomie)a prohlédnutí
močového měchýře (tzv. cystoskopie)
Otevřená operace s odstraněním zúženého místa a spojením zdravých konců močové trubice
Urodynamické vyšetření
Odstranění konkrementu z močovodu endoskopicky vpichem přes kůži na boku (tzv.
antegrádní uretroskopie)
Ureteroskopie s biopsií, endoskopické prohlédnutí močovodu a ledvinné pánvičky s možným
odběrem vzorku
Ureteroskopie s biopsií a ošetřením nádoru laserem, prohlédnutí močovodu a/nebo ledvinové
pánvičky kamerou s možností odběru vzorku a jeho zničení laserem
Otevřená operace varikokély z řezu u kořene penisu
Vazektomie - přerušení chámovodu z antikoncepčních důvodů (v NIS Medea není obrázek)
Prohlédnutí pochvy, prohlédnutí močového měchýře kamerou, zavedení hadiček do obou
močovodů (zavedení uretrálních cévek nebo stentů) a uzávěr píštěle, přístup tj. operační řez je
možný přes pochvu nebo dutinu břišní podle aktuálního nálezu
Operace řezem na břiše a sešitím močového měchýře a zavedením hadičky do dutiny břišní
Naplnění močové trubice a močového měchýře kontrastní látkou (tzv. uretrocystografie)
Operace močovou trubici zaměřená na zastavení krvácení z prostaty/ močového měchýře
Proplach topořivých těles penisu protisrážlivými léky a podání léků ovlivňujících cévy při priapizmu
(chorobné dlouhodobé ztopoření penisu)
Laparoskopická operace varikokély

Aplikace léku BCG-MEDAC do močového měchýře
Implantace umělého svěrače močové trubice AMS 800
Částečná obřízka (parciální cirkumcize)
Úplná obřízka (totální cirkumcize)
Cystoskopie
Výměna epicystostomie
Punkční epicystostomie
Frenulotomie (přerušení uzdičky na penisu)
Meatotomie (protnutí a rozšíření ústí močové trubice)
Ortoplastika (napřímení penisu)
Punkční nefrotomie
Exstirpace (odstranění) spermatokély
Vynoření penisu, obřízka a úprava kožního krytu penisu
Adelaidská operace (operace vodní kýly v šourku)
Cystoskopie , endoskopické odstranění kamene z močového měchýře
Laparoskopicky asistovaná orchiopexe (stažení varlete do šourku)
Diagnostická laparoskopie
Nefrektomie (odstranění ledviny)
Odstranění a vyšetření vzorku z ložiska nejasné povahy ve varleti
Operace vodní kýly v šourku tzv. Lordova operace
Optická uretromie
Revize šourku, fixace obou varlat v šourku
Orchidopexe (stažení varlete do šourku, jeho fixace)
Orchiektomie (odstranění varlete)
Perkutánní extrakce kamene z ledviny
Laparoskopická uretero-pyeloanastomóza, ureterektomie močovodu horního segmentu
ledviny
Uretero-pyeloanastomóza, ureterektomie močovodu horního segmentu ledviny
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Laparoskopická pyeloplastika
Otevřená pyeloplastika (úprava ledvinné pánvičky)
Resekce a anastomóza močové trubice event. použití sliznice z úst k doplnění obvodu močové
trubice
Odstranění endoprotézy močovodu – vnitřní drenáže (stent, pig-tail)
Zavedení endoprotézy – vnitřní drenáže močovodu
Plastika močové trubice metodou dle Mathieu a event. ortoplastika
Plastika močové trubice metodou TIP nebo Onlay a obřízka a event. ortoplastika
Inkontinentní nástěnná ureterostomie
Uretroskopie a odstranění močového kamene z močovodu
Laparoskopická mikrochirurgická operace varikokély
Otevřená operace varikokély vlevo mikrochirurgickou technikou

Ústav biologie a lékařské genetiky
Informovaný souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením (není v NIS Medea)
Prohlášení o odmítnutí zdravotního výkonu (revers)-(není v NIS Medea)

Ústav dědičných a metabolických poruch
Souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením (postnatálně), (není v NIS Medea)
Souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením (prenatálně), (není v NIS Medea)
Souhlas s odběrem krve pro kontrolu laboratorního vyšetření jiného pacienta (není v NIS
Medea)
Souhlas s léčebným postupem ÚDMP (není v NIS Medea)

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Informovaný souhlas s aplikací nízkomolekulárního heparinu

Ústav imunologie a mikrobiologie
Subkutánní alergenová imunoterapie
Intramuskulární aplikace humáního immunoglobulinu (přípravek Igamplia)
Subkutánní aplikace (preparátu Imnodin)
Intravenózní aplikace humáního immunoglobulinu
Aplikace kožních prick testů
Subkutánní aplikace humáního immunoglobulinu (přípravek Subcuvia)
Sublinguální alergenová imunoterapie
Subkutánní aplikace humáního imunoglobulinu Hizentra
Terapie danazalem – preparát Danovel, ev.Danol tbl.

Ústav nukleární medicíny
Perfuzní scintigrafie myokardu
Perfuzní scintigrafie mozku
Terapie radiojódem
Terapie Zevalinem
Terapie kostní bolesti pomocí osteotropního radiofarmaka
PET/CT
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Vyšetření krevního volumu
Vyšetření přežívání erytrocytů
Scintigrafie

Ústav patologie
Ústav soudního lékařství a toxikologie
Ústav tělovýchovného lékařství
Ústav klinické a experimentální stomatologie
Souhlas v ambulantní péči (není v NIS Medea)
Prohlášení o odmítnutí poskytnutí zdravotní služby (revers) (není v NIS Medea)
Ambulantní vyšetření pacienta (není v NIS Medea)
Vytažení zubu/ů, ošetření zubního kazu
Chirurgické ošetření retence zubů
Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a okolí
Ošetření v sedaci při vědomí
Ošetření v inhalační sedaci při vědomí
Konzervativní léčba komplikací zubního kazu (endodontické ošetření) postupy, které nejsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami
Řešení komplikací endodontického ošetření (reendodontické ošetření) postupy, které nejsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami
Vytažení (extrakce) zubu/zubů
Implantace v parodontologii
Chirurgická korekce anatomických odchylek technikou záměny laloků
Chirurgická korekce anatomických odchylek technikou přenosu slizničního štěpu
Krytí obnažených zubních krčků a doplnění připojené dásně přenosem pojivového štěpu
Odběr slizničního vzorku
Chirurgické léčení kolemčelistního zánětu
Chirurgické odstranění neprořezaného/částečně prořezaného zubu
Implantace sinus-lift
Zavedení dentálního implantátu
Resekce (snesení) kořenového hrotu
Chirurgie měkkých tkání ústní dutiny
Zavedení miniimplantátů
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