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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM

Konizace a jiné operace čípku děložního
Vážená paní,
byla Vám doporučena operace na děložním čípku. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by
prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.
Předpokládaný prospěch a následky:
Dosavadní výsledky vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Byla Vám provedena všechna dostupná
vyšetření, ze kterých vyplývá, že je nutný operační výkon k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Jde o
výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku. Často jde zároveň i o výkon léčebný, kdy
se odstraní postižená část čípku a není nutná další léčba, jde tedy o výkon preventivní. Podstatou operace je odstranění
části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně a plastická úprava čípku. Na základě podrobného
vyšetření odstraněné části čípku Vám sdělíme další postup.
Vlastní operační výkon:
Operace se provádí v celkové narkose. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Oblast změněné tkáně se vytne ve
tvaru kužele, jehož vrchol směřuje k dutině děložní. Na ranné ploše se zastaví krvácení a čípek se plasticky upraví.
Obvykle se připojí seškrábnutí sliznice z hrdla děložního a dutiny děložní, aby bylo možno
vyloučit nepříznivé změny těchto tkání.
Možná rizika operačního výkonu:
Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi
řídké. Patří mezi ně např. "trombóza" (vytvoření se krevních sraženin v žílách např. dolních
končetin), "embolie" (uzavření žil krevní sraženinou,nejčastěji v plicích), krvácení během
operace, po operaci, nebo infekce v operačním poli. I přes pečlivou operační techniku může
dojít během operace k poškození dělohy, nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření
stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech
vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy, a budou
Vám vysvětleny den před operací lékařem-anesteziologem.

Možné následky operačního výkonu:
Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Hojení
čípku trvá obvykle asi 4 týdny a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem. Pobyt v nemocnici
bývá obvykle do 1 týdne.
Následky operace se neprojeví na menstruačním cyklu, na sexuálním životě nebo možnosti
otěhotnění a porodu, i když v následném těhotenství je nutné podrobnější sledování. I po
zcela nekomplikovaném výkonu se mohou projevit dočasné poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný
Alternativa plánovaného operačního výkonu:
Výsledky provedených vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Navrhovaný operační výkon je nutný k
přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění a na základě podrobného vyšetření odstraněné části čípku pod
mikroskopem Vám sdělíme další léčebný postup. V případě, že odmítnete tento zákrok, mohou se změny na děložním
čípku postupně rozšiřovat a rozvinout třeba i ve zhoubný nádor, který bez adekvátní léčby může ohrozit Váš život !

Tato naše pečlivá a doufáme srozumitelná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto,
prosím, svého lékaře (eventuálně operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému
operačnímu výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla
bez komplikací.
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Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !

Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

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

Rodné č.:.................................

Vysvětlující pohovor provedl:
( Razítko a podpis lékaře)
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího proveden, a byla jsem
obeznámena s možnými komplikacemi.Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V Rakovníku dne......................... .................................................................... podpis pacientky
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