Souhlas majitele s anestezií, chirurgickým zákrokem/hospitalizací
Animal Clinic- Veterinární klinika Bílá Hora
MVDr. Jan Hnízdo IČO: 70795711
Čistovická 44
163 00 Praha 6
Datum:
Jméno majitele..............................................................................................................................................
Váš pes/ kočka/...........................................(druh), jménem.......................................................... ..............
- bude dne.......................operován /podroben zákroku................................................... v anestezii/ sedaci.
- bude hospitalizován kvůli.......................................................do (předběžně).................................................
Možné komplikace: Plánovaný zákrok má vést ke zlepšení momentálních potíží pacienta. U zvířete, stejně jako
u člověka, nelze i přes všechny přípravy, odborné provedení a opatrnost s jistotou předpovídat úspěch operace
/zákroku. Je nutné si uvědomit, že zákrok nemusí být úspěšný a že se kromě poruch hojení ran navíc mohou
dostavit další komplikace. Zvláště:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Prognóza pro úspěch zákroku je:
O velmi dobrá (nad 90%)
O nejasná (40-60%)
O dobrá (70-90%)
O špatná (20-40 %)
O opatrná (60-70%)
O velmi špatná (pod 20%) O téměř beznadějná (pod 1%)
Informace k narkóze:
Narkózou dosahujeme stav bezbolestnosti, bezvědomí a hlubokého uvolnění. Narkóza je podobná hlubokému
spánku. Teprve v tomto stavu lze provádět daný zákrok. Narkotické látky mají vedlejší účinky a jsou spojeny s
riziky. Přes všechnu opatrnost a optimální provedení narkózy je ve vzácných případech možné, že dojde ke
kritickému ovlivnění oběhového aparátu a dýchání, čímž mohou vzniknout životu nebezpečné, někdy
neovlivnitelné situace. Pomocí klinického vyšetření před zákrokem a systematického monitoringu pacienta
během anestezie je toto riziko omezováno na absolutní minimum. Rizika jsou: poruchy kardiovaskulární,
poruchy funkce jater a ledvin. Pokud víte, že vaše zvíře trpí některým z těchto onemocnění, prosím, informujte
předem veterinárního lékaře. Starší pacienti jsou vždy zařazeni do vyšší rizikové kategorie.Vedlejší účinky
jsou: vokalizace po zákroku, zvracení. Proto musí být pacient 12 hodin před a 12 hodin po operaci na lačno, aby
při případném zvracení nedošlo k vdechnutí potravy a vzniku zápalu plic.Informacemi ohledně věku a
zdravotním stavu pacienta nám umožníte udržet rizika narkózy na minimu.
Předběžná cena
Cena zákroku, včetně anestezie, se odhaduje předběžně na .....................................................................
Zvlášť k nákladům na zákrok budou účtovány:
O předoperační vyšetření (RTG, sono, laboratorní vyšetření)
O vyšetření u jiných laboratoří
O denní náklady na hospitalizaci
O léky
Pokud dojde k nepředvídaným změnám, kterými by předpokládané náklady stouply o více než 20 %, budeme
vás předem informovat na tel:
Souhlasím, že případné vyšetření vzorků u jiných laboratoří /institucí bude účtováno zvláštním účtem.
Souhlasím, že v případě že nepřevezmu své zvíře do 5 kalendářních dnů od dohodnutého data převzetí, může
být toto zvíře považováno za opuštěné a veterinární klinika je oprávněna jej umístit v útulku a náklady s tím
spojené mi přičíst k tíži.

..........................................................
(podpis veterinárního lékaře)

..........................................................
(podpis majitele)

