Informovaný súhlas pred vykonaním
sterilizácie na žiadosť pacientky
Názovhahadresahposkytovateľahzdravotnejhstarostlivostiä

FORLIFE)nuoz)Všeobecná)nemocnica)Komárnoz)Mederčská)39z)945)75)Komárno
MenohahpriezviskohosobyIhktorejhsahmáhvykonaťhsterilizáciaä
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Svojímh podpisomh potvrdzujemIh žeh somh bolah zrozumiteľneIh podrobneIh ohľaduplneh ah bezh nátlakuh poučenáh oh podstateIh charaktereh ah
dôsledkochh operačnéhoh výkonuh –h sterilizácieh ah poučeniuh somh porozumelaóh Bolah somh tiežh poučenáh oh možnostiachh voľbyh navrhovanýchh
postupovó
ZároveňhsvojímhpodpisomhpotvrdzujemIhžehsomhbolahpočashlekárskehohvyšetreniahinformovanáho
ap)Alternatívnych)metódach)antikoncepcie)a)plánovanom)rodičovstve
SterilizáciahženyhjehoperačnéhprerušeniehvajíčkovodovIhktoréhslúžiahnahtransporthvajíčokhzhvaječníkahdohmaternicehahsúhmiestomhoplodneniah
fsplynutiah ženskejh pohlavnejh bunkyh –h vajíčkah sh mužskouh pohlavnouh bunkouh –h spermiouúIh dôsledkomh ktoréhoh vznikneh trvaléh zabránenieh
schopnostih oplodneniaóh Ideh oh trvaléh ah nezvratnéh zabránenieh schopnostih oplodneniaIh čoh znamenáIh žeh poh tomtoh zákrokuh ženah nemôžeh
otehotnieťIhnemôžehporodiťhdieťaóhSterilizáciuhjehmožnéhvykonaťä
hhhhh3óhoperačnýmhotvorenímhbrušnejhdutinyhklasickýmhrezomh–hlaparotómiouIhrespóhminilaparotómiouI
hhhhh4óhpoužitímhprístrojovhsohzabudovanouhoptikouhvhbrušnejhdutinehcezhniekoľkohmalýchhrezovh1hlaparoskopiouI
hhhhhVóhcezhpošvuI
hhhhhxóhcezhkrčokhmaterniceó
Vhsúčasnostihsahvhmedicínskejhpraxihnajčastejšiehpoužívahlaparoskopickýhpostupó
Vh medicínskejh praxih súhdostupnéh alternatívneh metódyh antikoncepciehah plánovanéhohrodičovstvaIhktorýmih súhhormonálnah antikoncepciaIh
vnútromaternicováhantikoncepciaIhbariérováhantikoncepciahalebohprirodzenéhmetódyhzabráneniahpočatiahahnáslednejhtehotnostió
Hormonálnah antikoncepciah jeh podávanieh hormónovIh ktoréh brániah vytvoreniuh aleboh uvoľneniuh vajíčkah napróh tabletkamih aleboh krúžkomh vh
pošveIhnáplasťouhcezhkožuIhimplantátomhpodhkožouhahpodobneóhVnútromaternicováhantikoncepciahspočívahvhzavedeníhtelieskahdohdutinyh
materniceIhktoréhbránihuhniezdeniuhvajíčkaóhPrirodzenéhmetódyhzabráneniahpočatiuhahnáslednejhtehotnostihspočívajúhvohvyužívaníhplodnýchh
ahneplodnýchhdníhprihplánovaníhsúložeIhradíhsahsemhajhsexuálnahabstinenciahahprerušovanáhsúložóhPrihbariérovejhantikoncepciihsahpoužívah
napríkladhkondómIhktorýhzabránihpreniknutiuhsemenahdohmaterniceó
bp)Možných)zmenách)životných)okolnostíz)ktoré)ma)viedli)k)žiadosti)o)sterilizáciu
VhbudúcnostihkaždéhohčlovekahmôžehdôjsťhkhrôznymhihpodstatnýmhzmenámhživotnýchhokolnostíIhktoréhvedúhženuhkhžiadostihohsterilizáciuóh
Ideh oh úmrtieh životnéhoh partneraIh nájdenieh novéhoh životnéhoh partneraIh rozvodIh úmrtieh dieťaťaIh čoh vedieh človekah kh zmeneh životnýchh
postojovhahhodnôthajhvhrozhodnutíhohpočatíhdieťaťahahnáslednejhtehotnostió
cp)Medicínskych)dôsledkoch)sterilizácie)ženy)ako)metódyz)ktorej)cieľom)je)nezvratné)zabránenie)plodnosti
Chirurgickyh vykonanáh sterilizáciah osobyh jeh metódah nezvratnéhoh zabráneniah plodnostih ženyóh Dôsledkomh sterilizácieh jeh neplodnosťIh tedah
trvaléhzabráneniehschopnostihoplodneniaóhDochádzahkhoperačnémuhprerušeniuhvajíčkovodovIhktoréhslúžiahnahtransporthvajíčokhzhvaječníkah
doh materniceh ah súh miestomh oplodneniah ftójóh splynutiah ženskejh pohlavnejh bunkyh –h vajíčkah sh mužskouh pohlavnouh bunkouh –h spermiouúIh
dôsledkomh ktoréhoh vznikneh trvaléh zabránenieh schopnostih oplodneniaóh Akoh každýh operačnýh výkonh ajh sterilizáciah môžeh maťh komplikácieh
rôznehohstupňahzávažnostióhIdehnajmähohchirurgickéhkomplikáciehnapróhkrvácaniehalebohvytvoreniehkrvnejhzrazeninyIhinfekčnéhkomplikácieh
aleboh anestéziologickéh komplikácieóh Medzih zriedkavéh neskoréh následkyh sterilizácieIh ktoréh vyplývajúh najmäh zh nezvratnostih stavuIh patriah
psychickéhproblémyhženyó
dp)Možnom)zlyhaní)sterilizácie
VhbezprostrednomhobdobíhpohsterilizáciihjehpotrebnéhpočkaťhnahzhojeniehránhposterilizáciióhZlyhaniehsterilizáciehlaparoskopickýmhpostupomh
sahmôžehprejaviťhmimomaternicovouhtehotnosťouó
BolahsomhpoučenáhzrozumiteľneIhohľaduplneIhbezhnátlakuIhshmožnosťouhadostatočnýmhčasomhslobodnehsahrozhodnúťóhSvojímhpodpisomh
potvrdzujemIhžehshvykonanímhsterilizáciehsúhlasímóhTaktiežhsúhlasímhshpoužitímhpotrebnýchhliekovIhzdravotníckehohmateriáluhahkrviIhakhtoh
budehpočashoperačnéhohvýkonuhpotrebnéó
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhTexthinformovanéhohsúhlasuhmihbolhošetrujúcimhlekáromhprečítanýó(ú
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podpishahodtlačokhpečiatkyhlekárah
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podpishosobyIhktoráhžiadahohvykonaniehsterilizácie
fprípadnehjejhzákonnéhohzástupcuú

Názovžažadresažposkytovateľažzdravotnejžstarostlivosti:

FORLIFE3n.o,3Všeobecná3nemocnica3Komárno,3Mederčská339,39453753Komárno
Menožažpriezviskožosoby,žktorejžsažmážvykonaťžsterilizácia:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dátumžnarodeniažosoby,žktorejžsažmážvykonaťžsterilizácia:ž:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Žiadosť o vykonanie sterilizácie
Poždôkladnomžoboznámenížsažsžcharakteromžchirurgickyžvykonanejžsterilizáciež/čohoždokladomžježmnoužpodpísanýžinformovanýžsúhlasž
predžvykonanímžsterilizáciežnažžiadosťžpacientkyžvžsúladežsž§žVóžzákonažč:žNMš*SóóVžZ:z:2
žiadam3o3sterilizáciu.
Požstarostlivomžzhodnotenížinformácií,žktoréžmižposkytolžlekár,žažvždostatočnomžčasežslobodnežsažrozhodnúť,ždávamžpísomnýžsúhlasžnaž
vykonaniežsterilizácie:Z
žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžklasickoužlaparotómiouž/prípadnežpočasžcisárskehožrezu2,
žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžendoskopickyžéžlaparoskopiou
Zároveňž dávamž súhlas,ž abyž ož údajochž týkajúcichž saž môjhož zdravotnéhož stavuž boliž informovanéž nasledovnéž osobyž /uviesťž meno,ž
priezvisko,žadresužalebožtel:žčíslo2:ZZ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zároveňžvyjadrujemžnesúhlasžsžtým,žabyžožúdajochžtýkajúcichžsažmôjhožzdravotnéhožstavužbolažinformovanážtretiažosoba:žZZ
ž
Somžsižzároveňžvedomážtoho,žžežsterilizáciužniežježmožnéžvykonaťžskôr,žakož3óždnížpožpodpísanížinformovanéhožsúhlasužažžiadosti:
Vž::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ždňaž::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
podpisžosoby,žktorážžiadažožvykonaniežsterilizácie
/prípadnežjejžzákonnéhožzástupcu2

Naž základež žiadostiž pacientkyž až podpísanéhož informovanéhož súhlasuž pacientkyž navrhujemž daťž súhlasž naž sterilizáciuž až vykonaťž juž akož
zdravotníckyžvýkonZ
nažžiadosťžpacientkyžzažplnúžúhradužpacientkou,
nažžiadosťžpacientkyžakožvýkonžhradenýžnažzákladežverejnéhožzdravotnéhožpoistenia,žlebožidežožvýkonžnevyhnutnýžnaž
zabráneniežzávažnýchžzdravotnýchžkomplikáciížalebožzhoršeniažzávažnostižchorobyžalebožožúčinnúžprevenciužprípadnéhož
počatiažpoškodenéhožplodužéžzdôvodneniažuvádzamžvžprílohe:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
podpisžažodtlačokžpečiatkyžnavrhujúcehožlekára

Dátumž:ž::::::::::::::::::::::::::::::::

Vysvetlivky:
Zžvyznačtežkrížikom
ZZžnehodiacežsažpreškrtnúť

Stanovisko primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Odporúčam:
schváliť3-3neschváliť3**

Dátumž:ž::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
podpisžažodtlačokžpečiatky

