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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 
Konizace 

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

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

Adresa:………………………………………………………………………. 

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

 

Na základě výsledků klinických vyšetření (cytologie a kolposkopie) Vám bylo doporučeno ošetřujícím 
lékařem provedení operačního výkonu - konizace. Před doporučením tohoto zákroku byly Vaším 
gynekologem pečlivě zváženy všechny ostatní možnosti, které by bylo k léčbě Vašich problému možno 
použít. Důvodem provedení operace je odstranění změn na děložním čípku, nejčastěji  před nádorových a 
následné histologické vyšetření. 

Vzhledem k tomu, že se zcela zásadně podílíte na navrženém diagnostickém postupu a výkonu máte 
nezadatelné právo být podrobně informována. Alternativa výkonu: tento výkon nemá alternativní zákrok. 

Průběh operace: Vlastní operace se provádí v krátké celkové anestézii. Přístup k děložnímu čípku je 
pochvou. Z čípku se vyřízne buď elektrickou kličkou nebo jehlou ložisko změněné tkáně ve tvaru kužele 
nebo válce (konus, cylindr). Při zákroku se obvykle odeberou vzorky sliznice z hrdla děložního event. z 
dutiny děložní, které budou také mikroskopicky vyšetřeny, aby mohl být posouzen celkový rozsah změn. 
Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku a zároveň o výkon 
léčebný, který odstraní postiženou část čípku. Ve velké většině případů je tento výkon dostatečný a není 
potřeba další operace. 
 

Komplikace operace: Žádná operace není zcela bez rizika komplikací. Ujišťujeme Vás, že celý tým našeho 

oddělení pracuje tak, aby Vaše operace proběhla bez komplikací. Při výkonu může dojít k poranění stěny 

děložní a silnému krvácení s nutností podání krevního převodu, výjimečné je nutné zastavit krvácení 

operačně z řezu na přední stěně břišní nebo laparoskopicky. Výjimečně, zejména při komplikovaném 

výkonu (obezita, srůsty, anatomické odchylky), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů 

(močový měchýř, močová roura, močovody, tlusté a tenké střevo, nervy), tato poranění mohou vést k 

rozšíření původního operačního výkonu nebo i k opakované operaci. Velmi vzácně může dojít k otlakům 

měkkých tkání a obrně nervů, které mohou vzniknout v důsledku polohy při operaci. Tyto změny ve většině 

případů během několika týdnů odezní a málokdy zanechají trvalé následky. Další možné komplikace mohou 

vzniknout při podání narkózy, bližší informace Vám poskytne před operací přímo lékař - anesteziolog. 

Po operaci může dojít k těmto komplikacím: Zřídka se může objevit pozdní krvácení během 2 týdnů po 

operaci, které je způsobeno obnažením cév po částečném vyhojení rány. Velmi vzácně se objeví dočasná 

porucha vyprazdňování močového měchýře a střevních kliček, která pozvolna během několika dnů odezní. 

Může dojít k infekci operační rány, dutiny břišní či močových cest s nutností podat antibiotika. Velmi vzácná 

je trombóza - vytvoření se krevních sraženin v žilách např. pánevního dna, a ‘‘embolie‘‘ tj. zanesení těchto 

sraženin např. do plic, tam může v krajním případě dojít k uzavření žilního řečiště a smrti. 
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Předpokládaná doba hospitalizace je 1-2 dny. Hojení čípku trvá obvykle asi 6 týdnů a bývá spojeno se 

zakrvavělým výtokem. Po operaci je nutná rekonvalescence potřebná k plnému vyhojení v trvání 3 týdnů. 

Během této doby je nutné se tělesně šetřit, dodržovat zvýšený hygienický režim, nemít pohlavní styk a 

nepoužívat menstruační tampony. Operace nemá vliv na pozdější sexuální život. 

Prohlašuji, že jsem byla plně a podrobně seznámena s plánovaným výkonem - Konizace - operace na 

děložním čípku a kyretáž hrdla děložního, byl mi vysvětlen důvod, předpokládaný prospěch, možná rizika 

a komplikace výkonu. Byly mi také vysvětleny možné alternativy výkonu a zdravotní důsledky 

nepodstoupení lékařského výkonu. Byly mi zodpovězeny veškeré mé dotazy a nemám již žádné nejasnosti 

týkající se plánovaného výkonu. 

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: 


