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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 

Operace na zevních rodidlech, labioplastika 

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

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

Adresa:………………………………………………………………………. 

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

 
 
 
Vážená paní, byla Vám doporučena gynekologická operace. Chtěli bychom Vám poskytnout informace, 
které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. 
 
Cílem operačního výkonu je obnovení normálních vlastností zevních rodidel. Princip operačního zákroku 
nemá alternativu. 
 
Operace neprůchodnosti panenské blány:  Provádí se až v období puberty při prvních známkách 

městnání menstruační krve v pochvě. Jen vzácně se provádí v novorozeneckém období, kdy 

nahromaděný hlen v pochvě (mukokolpos) je překážkou močení. V celkové anestézii je hymen 

(panenská blána) naříznut pomocí elektrického nože a tím je umožněn volný odtok menstruační krve. 

Plastická úprava malých stydkých pysků: Provádí se jenom při jejich výrazné asymetrii nebo při 

výrazném zvětšení, kdy jsou zraňovány prádlem. Malý stydký pysk se zmenší vytětím trojúhelníku s bází 

na dolním okraji a následným sešitím na vnitřní a zevní straně. Kosmetický efekt je velmi dobrý. 

Excize: Jedná se o chirurgický zákrok, při kterém se skalpelem vyjme patologické ložisko, vzniklý defekt 

se zašije vstřebatelným materiálem. Ložisko se odesílá na histologické vyšetření. Výkon je diagnostický, 

dle histologie se následně zhodnotí, zda šlo zároveň o výkon léčebný, nebo bude potřeba jeho další 

rozšíření-reoperace.  

Komplikace: I přes pečlivou techniku může dojít během zákroku k náhodnému a neúmyslnému 

poškození okolních orgánů, např. močové trubice a konečníku. Tato poškození mohou vést k rozšíření 

stávajícího operačního výkonu nebo i k jinému operačnímu výkonu. 

Možné následky výkonu: U nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávicího 

ústrojí, špatný odchod větrů a stolice. Špatné hojení operační rány s opakovanými převazy a možné 

vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy, dále chronické poruchy vyprazdňování z důsledku pooperačních 

srůstů v dutině břišní. 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 operace Vaše/Vaší dcery proběhla bez 

komplikací. 
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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: 

 
 
 
 


