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INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERA ČNÍM VÝKONEM  

 
 

Vážená paní,  

na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena závěsná operace. Chtěli bychom Vám 
proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.  

Poznámka: Pokud nechcete být o plánovaném výkonu informována, podepište, prosím, níže 
uvedené prohlášení a odevzdejte informační list svému ošetřujícímu lékaři.  

Výsledky provedených vyšetření ukazují na poruchu uložení močové trubice a močového měchýřea 
doporučujeme úpravu operačním výkonem. Pokud se Vám zdá informace, kterou jste obdržela od 
Vašeho ženského lékaře, nedostatečná, zeptejte se, prosím, svého ošetřujícího lékaře na důvod 
plánovaného výkonu.  

Operační postup:  
� protětí přední stěny poševní  

� protažení beznapěťové pásky do dvou kožních řezů nad sponou stydkou, nebo v tříslech  

� upevnění a odstřižení konců pásky  

� zašití kožních řezů a řezu ve stěně  poševní  

Komplikace:  
Závěs močové trubice pomocí pásky může být komplikován průnikem vodící jehly přes stěnu 
močového měchýře. Tato komplikace může způsobit krvavé zabarvení moče, které trvá zpravidla 
jen několik hodin. Zcela výjimečnou (méně jak 1 % případů) komplikací je krvácení do prostoru za 
sponu stydkou.  Žádný lékař Vám nemůže zaručit 100% výsledek operace bez rizika. Všeobecné 
komplikace provázejí operační výkony jako „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách 
např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení 
během operace, zauzlení střev „ileus“, infekce v operačním poli, jsou díky pokroku v medicíně 
velmi řídké. Stejně tak je málo častý pooperační zánět močového měchýře.  Samozřejmě je naším 
přáním, aby Váš výkon proběhl bez komplikací. Ale i přes pečlivou operační techniku může dojít 
během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a 
tlustého střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému 
operačnímu výkonu. Další možné málo časté komplikace jsou „píštěle“ (komunikace) např. mezi 
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močovým měchýřem a pochvou, které pak vyžadují další operační výkon ke korekci stavu.  

Další možné komplikace resultují z narkózy, tyto Vám vysvětlí den před operací lékař-anesteziolog.  

Možné následky výkonu:  

Závěs močové trubice pomocí pásky může způsobit poruchu močení ve smyslu nedokonalého 
vyprázdnění močového měchýře.    

U nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod 
větrů a stolice. Špatné hojení operační rány a možné vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy, dále 
chronické poruchy vyprazdňování. V některých případech je nutné tyto následky řešit reoperací.    

Vážená paní,  
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího 
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.  

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  
 


