Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 00839396

Příloha č. 2 ke směrnici SME-PLO-NTR-074 Vedení zdravotnické dokumentace

Seznam služeb poskytovaných s písemným souhlasem pacienta
Celoústavně
 Podání transfúzních přípravků a krevních derivátů
Anesteziologicko–resuscitační oddělení
 Bronchoskopie
 Celková nebo svodná anestezie
 Centrální žilní katetr
 Dočasná nitrokomorová srdeční stimulace
 Elektrická kardioverze
 Hrudní drenáž
 Kanylace arterie
 Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
 Odmítnutí zdravotního výkonu
 Punkce hrudníku, břicha, kloubu
 Punkční epicystostomie
 Tracheostomie
 Zavedení dočasného dialyzačního katetru
Dětské a novorozenecké oddělení
 Biopsie střevní sliznice
 Kanylace umbilikální vény (pupeční žíly)
 Odběr krve pro novorozenecký screening
 Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
 Výplach žaludku
Gynekologicko-porodnické oddělení
 Abdominální hysterektomie – vynětí dělohy břišní cestou
 Cerclage
 Císařský řez
 Exstiprace Batoliniho cysty
 Hysteroskopie s kyretáží
 Chromolaparoskopie
 Konizace a jiné operace na děložním čípku
 Laparotomie s výkonem dle nálezu
 Malé operace v oblasti genitálu
 Manuální vybavení placenty
 Odstranění zevních rodidel (vulvektomie)
 Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí
 Porod plodu v poloze koncem pánevním
 Poševní plastiky
 Radikální hysterektomie
 Revize dutiny děložní
 Separovaná abraze
 Spontánní porod do vody
 Sterilizace
 Sutura a resutura rány
 Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru
 Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru - ambulantně
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Umělé přerušení těhotenství ve II. Trimestru (UPT)
Vaginální hysterektomie
Závěsná operace močové trubice a močového měchýře břišní cestou dle Burche
Závěsná operace močové trubice poševní cestou beznapěťové pásky (TVT, TOT)

Hematologie
 Sternální punkce
 Trepanobiopsie

Chirurgické oddělení
 Amputace končetiny
 Hrudní drenáž
 Laparoskopie
 Náhlá příhoda břišní (střevní neprůchodnost, zánětlivá onemocnění dutiny břišní vedoucí
k zánětu pobřišnice)
 Operace křečových žil (varixy) dolních končetin
 Operace křečových žil dolních končetin radiofrekvenční metodou
 Operace kýly
 Operace na tepnách
 Operace nádorového onemocnění
 Operace prsní žlázy
 Operace štítné žlázy
 Operace zánětu červovitého přívěsku slepého střeva
 Operace zlomenin
 Operace žlučníku laparoskopickou i klasickou metodou
 Operační výkon - všeobecný souhlas (není možné předem jednoznačně určit, jaký výkon bude
proveden z důvodu ne zcela jasné diagnostiky)
 Vytvoření arterio – venózní spojky a-v shunt (umělé vytvoření komunikace mezi tepnou a žílou
většinou na předloktí ruky)
Infekční oddělení
 Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí
 Transplantace stolice
Interní oddělení
 Dočasná nitrokomorová srdeční stimulace
 Elektrická kardioveze
 Esophagogastroduodenoskopie – edndoskopické vyšetření jícnu, žaludku, a dvanácterníku
 Farmakologická zátěžová echokardiografie
 Jaterní biopsie
 Koloskopie – endoskopické vyšetření tlustého střeva
 Punkce hrudníku, břicha, perikardu (osrdečník), kostní dřeně, kloubu
 Punkce štítné žlázy
 Zahájení a provádění hemodialyzační léčby
 Zavedení centrálního žilního katetru
 Zavedení dočasného dialyzačního katetru
 Zavedení peritoneálního katetru
 Zavedení permanentního dialyzačního katetru
Kožní oddělení
 Podání retinoidů
 Skloterapie varixu
Neurologické oddělení
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Jehlová elektromyelografie (EMG)
Odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí

Oční oddělení
 Laserové ošetření sítnice
 Laserové rozrušení zadního pouzdra YAG laserem
 Operace šedého zákalu
 Vyšetření sítnice za pomocí kontrastní látky

Otorinolaryngologické oddělení (Ušní, nosní, krční)
 Adenotomie – odstranění nosní mandle
 Antromastoidektomie
 Antrostomie
 FESS (funkční chirurgický výkon v dutině nosní a vedlejších nosních dutinách)
 Mikrolaryngoskopie
 Mukotomie, Elektrokoagulace lastur
 Myringoplastika
 Odstranění krčního tumoru
 Odstranění střední krční uzliny
 Oesophagoskopie
 Plastika odstouplého krčního boltce
 Revize čelistní dutiny
 Septoplastika, Resekce septa
 Tonsilektomie
 Tonsilotomie
 Tracheostomie
 Tympanostomie
 Uvuloplastika
 Vynětí nádoru příušní slinné žlázy
 Vynětí podčelistní slinné žlázy
Oddělení dlouhodobě nemocných Třebíč
 Punkce hrudníku, břicha
Ortopedické oddělení
 Arthroskopie
 Artrodéza – znehybnění kloubu kostním spojení
 Konzervativní ošetření zlomenin
 Návrty tuberosity holenní kosti
 Operace čéšky
 Operace deformit přednoží
 Operace epikondylitidy loketního kloubu
 Operace karpálního tunelu
 Operace kontraktur ruky
 Operace kořenového kloubu palce
 Operace postranních vazů zevního kotníku
 Osteosyntéza
 Osteotomie
 Plastika středního zkříženého vazu kolenního kloubu
 Spondylodiscitis (zánět obratlového těla a meziobratlové destičky
 Sutura Achylovy šlachy
 Totální náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu
 Uvolnění klouzavého pohybu šlachy prstů ruky
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Vertebrogenní algický polytopní syndrom
Výplach zánětlivého ložiska kloubu, kosti, měkké tkáně

Plicní oddělení (TRN)
 Bronchokonstrikční test
 Bronchoskopie
 Pleurální punkce

Urologické oddělení
 Adrenalektomie – odstranění nadledvinky
 Amputace penisu částečná/úplná
 Biopsie z kůže z genitálu
 Cystolitotomie
 Cystolitotrypsie
 Endopyelotomie
 Extirpace suburetrální cysty
 Frenuloplastika
 Laparoskopická adrenalektomie
 Laparoskopická marsupializace cysty ledviny
 Laparoskopická nefrektomie
 Laparoskopická pyelolitotomie (odstranění kamene z pánvičky ledvinné)
 Laparoskopická resekce tumoru ledviny
 Nefrektomie – RANE
 Nezletilý - circumcize
 Nezletilý - frenuloplastika
 Nezletilý - torze varlete
 Nezletilý – ureterocystoskopie - UCSK
 Nezletilý - varikokéla
 Odstranění cysty nadvarlete
 Odstranění JJ stentu
 Operace fimózy – circumcize
 Odstranění karunkuly
 Operace kondylomat
 Operace píštěle vesikovaginální
 Operace pro torzi varlete s Orchidopexí
 Operace varikokély
 Operační metoda léčby úniku moče – inkontinence TVT, TOT
 Operační odstranění ateromu penisu nebo skrota
 Operační plastika hydrokély
 Optická uretrotomie – OUTI
 Orchiektomie ze šourku (odstranění varlete)
 Orchiektomie z třísla
 Perkutánní extrakce kamene z ledviny – PEK
 Perkutánní punkční nefrostomie – PNS
 Punkční biopsie prostaty pod transrektální ultrazvukovou kontrolou – PBP+TRUS
 Punkční epicystostomie (zavedení katetru do močového měchýře přes břišní stěnu)
 Pyeloplastika – plastika ledvinné pánvičky
 Radikální cystektomie – otevřená s derivací moče - RACE
 Radikální prostatektomie - RAPE
 Reimplantace močovodu
 Resekce divertiklu močového měchýře
 Resekce ledviny
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Retroperitoneální lymfadenektomie
Sterilizace mužská
Transuretrální resekce nádoru močového měchýře – TUR T
Transuretrální resekce prostaty – TUR P
Transvesikální prostatektomie klasická – OPEN PE
Tříselná lymfadenektomie
URD
Uretrocystoskopie – UCSK
Ureterorenoskopie – URS
Zavedení JJ stentu

Oddělení zobrazovacích metod
 Poučení a souhlas pacienta s diagnostickým výkonem
 Poučení a souhlas pacienta s výkonem
 Poučení a souhlas pacienta s lékařským ozářením
 Perkutánní biopsie pod kontrolou zobrazovacích metod (CT, UZ, skiaskopie)
 Cílená punkce nebo drenáž pod zobrazovací metodou (CT, UZ, skiaskopie)
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