Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Gynekologicko-porodnické oddělení
Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 111

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

ZÁVĚSNÁ OPERACE MOČOVÉ TRUBICE
POŠEVNÍ CESTOU POMOCI PÁSKY (TOT,TVT)

Vážená paní,
na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena závěsná operace. Chceme Vám poskytnout
informace, které by prohloubily Vaše informace a vědomosti o plánovaném výkonu. Výsledky
vyšetření ukazují na poruchu uložení močové trubice a močového měchýře. Podstatou výkonu je
obnovení schopnosti udržet moč.
PRŮBĚH:
Výkon se provádí v celkové anestezii.
- protětí přední poševní stěny pod ústím močové trubice
- protažení pásky do dvou kožních řezů nad stydkou sponou nebo v tříslech a její volné
- uložení pod močovou trubici
- upevnění a odstřižení konců pásky
- zašití poševních i kožních řezů
- zavedení cévky do močového měchýře na jeden den
MOŽNÉ KOMPLIKACE:
Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace.
Díky pokroku v medicíně jsou komplikace velmi zřídka. Mezi všeobecné komplikace operačních
výkonu patří trombóza (krevní sraženiny v žilách např. dolních končetin), embolie (uzavření žil
krevní sraženinou např. v plicích), infekce močových cest. Může dojít k silnějšímu krvácení během
operace, po operaci, nebo infekci v operačním poli, močové infekci. I přes pečlivé a šetrné operování
může dojít k poranění močového měchýře, močové trubice, což může na přechodnou dobu způsobit
krvavé zbarvení moče. Další možná komplikace je krvácení do prostoru mezi kostí stydkou a
močovým měchýřem. Další možnou komplikaci jsou komunikace mezi např. pochvou a močovým
měchýřem. Jejich odstranění vyžaduje nový operační výkon. Tato poškození můžou vést k rozšíření
stávajícího operačního výkonu.
DOPORUČENÍ:
Závěsná operace močové trubice a močového měchýře může vést po dobu několika dnů až týdnů k
potížím s močením jako např. časté močení, obtížné či nedokonalé vyprázdnění močového měchýře.
Pobyt v nemocnici při nekomplikovaném průběhu je jen několik dní. Nejméně 6-8 týdnů se vyvarujte
těžší práce, pohlavního styku, jízdy na kole, zácpě. Snažte se hned od začátku tlumit případný kašel po
domluvě se svým praktickým lékařem. Pijte hodně tekutin. Celkové zhojení a výsledek výkonu se
projeví do 2-3 měsíců. Při propuštění budete poučena o následné pooperační rehabilitaci a následných
kontrolách.
Prim. MUDr. Ján Šándor
primář gyn.por.oddělení
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Jméno pacientky:…………....................………..

Rodné č:……………………

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

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:………………..

