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Seznam informovaných souhlasů dospělý 
 
 
1. Protětí bubínku – paracentéza 
2. Zavedení ventilační trubičky (tympanostomia) 
3. Operace otosklerózy (stapedectomia) 
4. Operace bubínku (myringoplastika) 
5. Středoušní operace 
6. Operace zúženého zvukovodu (kanalplastika) 
7. Operace exostóz (kostěných výrůstků) zevního zvukovodu 
8. Operace odstávajících boltců 
9. Punkce čelistní dutiny 
10. Operace nosní přepážky (septoplastica) 
11. Operace zevního nosu a přepážky nosní (septorhinoplastica) 
12. Operace dolní lastury nosní (turbinoplastica, mukotomie) 
13. Endoskopické vyšetření vedlejších nosních dutin (sinoscopia) 
14. Endoskopická operace nosu a vedlejších nosních dutin (FESS) 
15. Operace čelní dutiny ze zevního přístupu (dle Jansen-Rittera) 
16. Operace čelistní dutiny ze zevního přístupu (operatio sec. Caldwell-Luc) 
17. Operace hematomu (krevního výronu) nebo abscesu nosní přepážky 
18. Rovnání nosních kůstek (repozice nosu – zavřená) 
19. Repozice zlomeniny zygomatiko-maxilárního komplexu (lícní kosti) 
20. Repozice zlomeniny spodiny očnice 
21. Odstranění kovového materiálu (miniplate) po zhojení zlomeniny 
22. Intubace slzných cest silikonovou kanylou (dacryocystorinostomie) 
23. Exenterace orbity (odstranění obsahu očnice) 
24. Odstranění patrových mandlí (tonsillectomia) 
25. Částečné odstranění hltanu (parciální faryngektomie) 
26. Punkce a incize peritonzilárního abscesu 
27. Operace syndromu spánkové apnoe, chrápání (uvulopalatopharyngoplastica, uvuloplastica) 
28. Odstranění nosohltanové mandle (adenotomie), kyretáž nosohltanu 
29. Přímé vyšetření hrtanu (direktní mikrolaryngoskopie) 
30. Vyšetření a operační výkon v nepřímé laryngoskopii 
31. Aplikace do hlasivek 
32. Thyreoplastika typ I (medializace hlasivky) 
33. Thyreoplastika typ IV 
34. Odtažení hlasivky (laterofixace) 
35. Částečné nebo úplné odstranění hrtanu (laryngektomie) 
36. Ošetření zlomeniny chrupavek hrtanu 
37. Endoskopické vyšetření jícnu (ezofagoskopie) 
38. Odstranění výchlipky polykací trubice (Zenkerova divertiklu) 
39. Tracheoskopie, bronchoskopie flexibilní (prohlédnutí průdušnice a průdušek) pomocí flexibilního 

endoskopu 
40. Tracheoskopie, bronchoskopie rigidní (prohlédnutí průdušnice a průdušek) 
41. Odstranění krční uzliny (exstirpatio ln. colli) 
42. Blokové odstranění krčních uzlin (dissectio lnn. colli) 
43. Odstranění štítné žlázy (thyreoidectomia) 
44. Odstranění příštítné žlázy (parathyreoidectomia) 
45. Odstranění podčelistní žlázy (exstirpatio gl.submandibularis) 
46. Operace příušní žlázy (parotidectomia) 
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47. Odstranění mediální nebo laterální krční cysty 
48. Otevření průdušnice a zavedení kanyly k dýchání (tracheotomie) 
49. Odstranění (excize) kožního útvaru s následným krytím kožním lalokem 
50. Odstranění (excize) kožního útvaru 
51. Vasodilatační infuzní terapie 
 
 

Seznam informovaných souhlasů děti 
 

1. Protětí bubínku – paracentéza 
2. Operace bubínku (myringoplastika) 
3. Středoušní operace 
4. Středoušní operace - antromastoidektomie 
5. Operace odstávajících boltců 
6. Zavedení ventilační trubičky (tympanostomia) 
7. Odstranění preaurikulární píštěle 
8. Vyšetření sluchu v umělém spánku (Notched-noise-ABR, NNABR) 
9. Punkce čelistní dutiny 
10. Endoskopická operace nosu a vedlejších nosních dutin (FESS) 
11. Intubace slzných cest silikonovou kanylou (dacryocystorinostomie) 
12. Rovnání nosních kůstek (repozice nosu – zavřená) 
13. Operace hematomu (krevního výronu) nebo abscesu nosní přepážky 
14. Odstranění patrových mandlí (tonsillectomia) 
15. Odstranění nosohltanové mandle (adenotomie), kyretáž nosohltanu 
16. Zmenšení patrových mandlí (tonsillotomia) 
17. Punkce a incize peritonzilárního abscesu 
18. Endoskopické vyšetření jícnu (ezofagoskopie) 
19. Tracheoskopie, bronchoskopie rigidní (prohlédnutí průdušnice a průdušek) 
20. Odstranění krční uzliny (exstirpatio ln. colli) 
21. Odstranění štítné žlázy (thyreoidectomia) 
22. Odstranění mediální nebo laterální krční cysty 
 

 


