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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM

LAPAROSKOPICKÝ DIAGNOSTICKÝ
NEBO OPERAČNÍ VÝKON
Vážená paní,
na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena laparoskopická operace. Chtěli bychom Vás
blíže informovat o plánovaném výkonu. /Pozn.: pokud nechcete být informována o plánovaném
výkonu, nemusíte číst následující text. Podepište prosím pouze níže uvedené prohlášení a odevzdejte
informační list svému ošetřujícímu lékaři./
VLASTNÍ OPERAČNÍ VÝKON:
Laparoskopie může být:
1. Diagnostická – pouze k přehlédnutí malé pánve a dutiny břišní
2. Operační – s výkonem na vejcovodech, vaječnících nebo děloze
V celkové anestezii se naplní dutina břišní kysličníkem uhličitým, následně je zaveden přes břišní
stěnu laparoskop (optické zařízení umožňující přehlédnou malou pánev a dutinu břišní). Pokud je
plánován laparoskopický operační výkon je nutné provést další drobné kožní řezy, kterými jsou
zaváděny operační nástroje do dutiny břišní, tkáně uvolněné laparoskopicky jsou vytaženy přes stěnu
břišní. Laparoskopicky uvolněná děloha je odstraněna pochvou.
Pro nečekanou obtížnost operace nebo nepředvídatelné komplikace může být někdy laparoskopicky
započatá operace dokončena klasicky řezem přes břišní stěnu
DŮSLEDKY OPERACE:
Po odstranění nebo přerušení obou vejcovodů nemůže již žena otěhotnět. Odstranění jednoho
vaječníku neovlivní další život ženy. Po odstranění obou vaječníků dojde k potížím spojeným s
nedostatekem ženských pohlavních orgánů (návaly, osteoporoza a arterioskleroza) a je proto následně
vhodná náhrada ženských hormonů pomocí tablet nebo náplastí. Odstranění dělohy znamená
ukončení plodnosti a měsíční krvácení, ale neovlivňuje průběh intimního života.
V porovnání s operacemi řezem přes břišní stěnu je pooperační průběh po laparoskopických výkonech
pacientky lépe snášen a doba rekonvalescence je kratší.
MOŽNÉ KOMPLIKACE:
Žádná operace není bez rizika komplikací. Nejvážnějším jsou „trombóza“, tj. vytvoření se krevních
sraženin např.: v žilách dolních končetin k uzavření žilního řečiště. Další komplikací bývá krvácení
během operace, nebo infekce operační rány či močových cest v období pooperačním. Vyjímečně,
zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické úchylky) může dojít k
neúmyslnému poranění okolních orgánů např. střeva, močového měchýře či močovodu. Tato poranění
mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo k opakované operaci. Vzácnou
komplikací jsou „píštěle“ tj. samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem a pochvou,
která pak k úpravě stavu vyžaduje další operační výkon.
Velmi vzácnou komplikací může být poranění velké tepny, které může vést až ke smrtelnému
krvácení.
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Naše stručná informace není vyčerpávající, Na všechno, co Vás ve vztahu k plánované operaci dále
zajímá, nebo co považujete za důležité, se prosím zeptejte lékaře, který za Vámi v den před operací
odpoledne přijde. Ujišťujeme Vás, že celý tým našeho oddělení pracuje tak, aby se Vaše operace
zdařila bez komplikací.

Jméno pacientky:……………....................……..

Pohovor provedl lékař:…………...................…..

Rodné č:……………………

Razítko a podpis lékaře:

Prohlašuji, že jsem obdržela potřebné informace o operačním výkonu a těmto informacím jsem plně
porozuměla. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl potřebné informace, jsem měla
možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. Informacím jsem plně
porozuměla a výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. Prohlašuji, že v případě výskytu
neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně
života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné
k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:………………….

Podpis pacientky:………………..

