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Informovaný  souhlas  pacientky

Odběr plodové vody - amniocentéza




	Vážená paní,

	Vaším gynekologem a genetikem Vám bylo doporučeno provedení odběru vzorku plodové vody, amniocentéza.
           Plod je v děloze, ve vaku blan, ve kterém je obklopen plodovou vodou a jejím odběrem získáme i odloupané buňky plodu, které jsou v laboratoři namnoženy a důkladně vyšetřeny. V odůvodněných případech lze vyšetřením těchto buněk zjistit, zda je plod zdráv nebo je postižen některým závažným genetickým onemocněním (např. Downovou chorobou). Voda plodová je též cíleně vyšetřena biochemicky a získané informace mohou přispět k vyloučení některých dalších vad plodu ( např. rozštěp páteře).
           Vlastní provedení výkonu probíhá za sterilních podmínek, při kterém budete ležet a je nebolestivý, budete vnímat pouze tlak ruky. Gynekolog provádí vpich tenkou jehlou, za kontroly ultrazvuku a  odebere  20 ml plodové vody. Celý zákrok trvá několik minut.
Možné komplikace: Největší komplikací výkonu je nechtěná ztráta těhotenství v souvislosti s amniocentézou, riziko se uvádí v 0,5 – 1%. V některých případech je nutno odběr opakovat, protože nedojde k nutnému rozmnožení buněk v laboratorních podmínkách, pro jejich další vyšetření.
          

	Naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte  se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře či porodní asistentky na všechno, co Vás ve vztahu k provedení amniocentézy zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby vše proběhlo bez komplikací.

PROSÍM PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DůLEŽITÉ 


Jméno pacientky:.............................................................      Rodné č.:.................................



	Vysvětlující pohovor provedl:


								( Razítko a podpis lékaře )
Prohlášení o souhlasu s provedením odběru vody plodové:
Souhlasím s odběrem vody plodové a jejím laboratorním rozborem. Byla jsem srozumitelnou formou seznámena se způsobem provedení výkonu a možných rizicích spojených s touto metodou. Potvrzuji, že jsem měla možnost položit lékaři další otázky. Také jsem měla dostatek času, abych si veškeré informace o výkonu mohla v klidu rozmyslet a teprve potom dát k zákroku souhlas.

V Kladně, dne .......................200...                                           ..........................................
									podpis pacientky


