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Nemocnice Frýdlant s.r.o. 
V Úvoze 860, 46401 Frýdlant, tel: +420 482 369 111 

Gynekologie - jednodenní lůžková péče 
tel.: +420 482 369 228 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Hysteroskopie diagnostická nebo operativní 

Příjmení, jméno pacienta:………………………………………………….. 

Rodné číslo: …………………………………………………..................... 

Adresa:………………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna:………………………………………………………. 

 
 
Vzhledem ke zdravotním obtížím, na základě výsledků klinických vyšetření nebo v důsledku ultrazvukového 
nálezu Vám bylo doporučeno ošetřujícím lékařem provedení operačního výkonu - diagnostickou nebo 
operační hysteroskopii. 
 
Cílem provedení operační hysteroskopie je odstranění útvaru (polyp, myom, těhotenské zbytky, děložní 

přepážka) z dutiny děložní, odběr anebo odstranění sliznice dutiny děložní. Cílem diagnostické je stanovení 

diagnosy a navržení dalšího léčebného postupu, někdy se podaří i odstranění útvarů jako při operační HSK. 

Vzhledem k tomu, že se zcela zásadně podílíte na navrženém diagnostickém postupu a výkonu máte 

nezadatelné právo být podrobně informována. Alternativa výkonu: patologické útvary lze z dutiny děložní 

odstraňovat i naslepo kyretáží, ale tento přístup je zastaralý a má vysoké procento falešně negativních 

výsledků. 

Popis výkonu: Výkon se provádí v celkové narkóze. Podstatou výkonu operační hysteroskopie, je 

zavedení operačního hysteroskopu (skládá se z optické části a části na zavedení operačního nástroje)  

do dutiny děložní. Před zavedením nástroje je nutné děložní hrdlo mechanicky rozšířit (dilatovat) pro snažší 

zavedení hysteroskopu.  Současně je nutné dutinu děložní rozepnout tekutinou. Na televizním monitoru je 

kontrolován průběh výkonu. Při něm se operačním nástrojem (nůžkami nebo elektrickou kličkou) odstraní 

patologický útvar nebo sliznice děložní z dutiny dělohy. Odstraněná tkáň je vždy odeslána na histologické 

vyšetření. 

Komplikace hysteroskopie: Při hysteroskopii se komplikace udávají kolem 2-5 %. Nejčastější komplikací 

je tzv. perforace dělohy - porušení děložní stěny s následným průnikem do dutiny břišní a možností poranění 

dalších okolních orgánů (močová trubice, močový měchýř, střevní kličky). Vzhledem k nebezpečí 

následného krvácení do dutiny břišní je nutná laparoskopická kontrola a zcela výjimečně i nutnost 

odstranění dělohy v zájmu zachování života ženy. Další komplikací je různě vystupňované krvácení  

z dělohy vyskytující se v 1-5 %. Toto krvácení může vést i k následné nutnosti dělohu odstranit.  

Po operační hysteroskopii se někdy objevuje i zánět v dutině děložní, který vyžaduje léčbu antibiotiky.  

Zcela vzácně se může objevit komplikace spojená s využitím roztoku na rozšíření dutiny děložní. Tento 

roztok může proniknout do krevního oběhu a zatížit srdeční činnost. Řešením je ukončení výkonu  

a sledování pacientky. Další komplikace souvisí s typem narkózy a interním stavem ženy. 

Prohlašuji, že jsem byla plně a podrobně seznámena s plánovaným výkonem, byl mi vysvětlen důvod, 

předpokládaný prospěch, možná rizika komplikace výkonu. Byly mi také vysvětleny možné alternativy 
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výkonu a zdravotní důsledky nepodstoupení lékařského výkonu. Byly mi zodpovězeny veškeré mé dotazy 

a nemám již žádné nejasnosti týkající se plánovaného výkonu. Poučení plně rozumím a s operační 

hysteroskopií souhlasím, včetně dalších nutných výkonů, při jejichž neprovedení by bylo ohroženo mé 

zdraví nebo život. Tento souhlas udělen svobodně dle mé vlastní vůle a bez jakéhokoliv nátlaku. 

Odpovědi na doplňující otázky pacienta: 

 
 
 
Pacient potvrzuje a svým podpisem stvrzuje, že poučení mu bylo výše uvedeným lékařem osobně, 
srozumitelně, ústně a v dostatečném rozsahu vysvětleno, že měl čas a možnost je uvážit, porozuměl mu 
a měl i možnost klást doplňující otázky, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaný 
zdravotním službám a tyto mu byli srozumitelně a v dostatečném rozsahu zodpovězeny a že již dříve byl 
seznámen se svým zdravotním stavem. 
 
Prohlašuji a podpisem stvrzuji, že jsem lékařům nezamlčela žádné mně známé údaje o mém zdravotním 
stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné 
choroby. 
 
Prohlašuji, že bez vědomí lékaře nebudu užívat žádné vlastní léky. Dále prohlašuji, že mnou vnesené 
elektrické spotřebiče jsou ve stavu, který umožňuje jejich bezpečné užívání a plně přejímám odpovědnost 
za event. škody, včetně újmy na zdraví způsobené jejich nesprávnou funkcí (např. holicí strojek, fén, rádio, 
nabíječka na mobil, televize, osobní počítač, apod.). 

Ve Frýdlantu dne:  

Podpis a jméno lékaře, který provedl poučení: 

Vlastnoruční podpis pacienta/zákonného zástupce se jménem a příjmením: 

 

Varianta pro případ pacienta, který se nemůže podepsat nebo se odmítá podepsat: 

Pacient odmítl podepsat informovaný souhlas. (Pacient se nemůže podepsat z důvodu, že: například: 

schopnost jemných pohybů ruky a pevného ovládání prstů jsou viditelně podstatně omezeny) 

Pacient projevil svůj souhlas tak, že:(například: ústně potvrdil všechna jednotlivá prohlášení) 

Ve Frýdlantu dne:  

Jméno svědka: 

(není-li svědek pracovníkem zdravotnického zařízení, uvede se adresa a datum narození svědka) 

Podpis svědka: 

 
 
 


