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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 

Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s anebo bez  adnexecktomie 

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

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

Adresa:………………………………………………………………………. 

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

 
 
Vzhledem ke zdravotním obtížím (děložní myom, děložní krvácení, endometrióza, onemocnění 
vaječníků nebo dělohy), na základ výsledků klinických vyšetření nebo v důsledku ultrazvukového nálezu 
(podezření na děložní myom, podezření na nádor vaječníku) Vám bylo doporučeno ošetřujícím lékařem 
provedení operačního výkonu odstranění dělohy s laparoskopickou asistencí. 
Cílem provedení laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie je odstranění dělohy. Je také 

možné současně odstranit vaječníky a vejcovody. Celá operace se provádí z několika drobných kožních 

řezů. Děloha a případně děložní adnexa jsou z dutiny břišní odstraněny pochvou, která je následně 

sešita. 

 Alternativa výkonu: tento výkon má alternativu v klasickém břišním přístupu. 
 

Popis výkonu: Operace se provádí na operačním sále v celkové narkóze. Operace je kombinovaným 

výkonem spojující přístup laparoskopický s odstraněním dělohy poševní cestou. Před zavedením 

laparoskopu je nutné naplnit dutinu břišní přibližně 2 - 3 litry kysličníku uhličitého. Následně po zavedení 

optické trubice (laparoskopu) v oblasti pupku je na televizním monitoru možné prohlédnout orgány malé 

pánve a dutiny břišní a operovat. Pomocí dvou až tří drobných vpichů v oblasti podbřišku je možné 

zavádět operační nástroje do dutiny břišní a operovat. Děloha, nebo i děložní adnexa, je oddělena od 

okolních struktur. O současném odstranění vaječníku nebo vejcovodu se prosím poraďte s operatérem 

a zaškrtněte na konci poučení Vaše rozhodnutí. 

V případě nemožnosti provést výkon laparoskopicky, souhlasíte se změnou operačního postupu 
na klasický břišní přístup, který se obvykle provádí z příčného řezu nad sponou. 
 

Žádná operace není bez rizika komplikací. Alergická reakce při podávání léků před operací, nebo na 

dezinfekční prostředky používané na přípravu operačního pole je velmi vzácná. Rizikovým momentem 

v úvodu operace je zavádění jehly a ostrého kovového nástroje (troakaru) naslepo do dutiny břišní. Může 

dojít k poranění orgánů uložených v dutině břišní pod místem vpichu (střevní kličky, močový měchýř, 

cévní struktury). Zvýšené riziko poranění nitrobřišních orgánů je především u velmi štíhlých žen, 

obézních žen a pacientek, které mají v anamnéze předchozí operaci v dutině břišní. Výše uvedené život 

ohrožující komplikace je nutné řešit provedením klasického břišního řezu v příčném směru nebo i v 

oblasti podélné, tj. od pupku směrem ke sponě stydké. Také během laparoskopicky asistované vaginální 

hysterektomie může v různých fázích operace dojít k nutnosti změnit přístup z laparoskopického na 

klasický břišní. Důvodem jsou nejčastěji - krvácení, poranění okolních orgánů, nepřístupný a 

nepřehledný operační terén. 
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Mezi závažné komplikace patří také pooperační krvácení, které se obvykle objevuje v prvních 24 

hodinách po výkonu. Tento stav je nutné řešit operační revizí a ošetřením krvácejícího místa. 

Zhoršení krevního obrazu ovlivňujeme následně krevním převodem. 

Během operace může dojít k poranění močovodu, močového měchýře, nebo střeva, které se někdy 

může projevit až v pooperačním období vytvořením tzv. píštěle, tj. spojení mezi uvedenými orgány a 

pochvou nebo dutinou břišní. 

Po výkonu se mohou objevit bolesti v ramenou, pocit nadmutí břicha. Mezi nezávažné komplikace patří 

také kožní krvácení z místa vpichu, které je možné ošetřit stlačeným tampónem nebo založením kožního 

stehu. Po tomto typu hysterektomie se může objevit zvýšená teplota a pooperační zánětlivý stav v oblasti 

poševní jizvy. 

Další komplikace souvisí s typem narkózy a interním stavem ženy. Po gynekologických operacích je 

zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v žilách dolních končetin a malé pánve s rizikem jejich proniknutí 

do plic a vznik embolie. 

Riziko závažných komplikací je při diagnostické laparoskopii 2:100 000. 3-8 žen na 100 000 
provedených laparoskopických výkonů může v souvislosti s operací zemřít. 
 

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 je uvážit, porozuměl mu a měl i možnost klást doplňující otázky, které se  
vztahují k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám a tyto mu byly 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.). 
 
Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně 
vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást 
mu otázky, na které mi řádně a srozumitelně odpověděl. 
 
Souhlasím s předáváním nálezů a údajů dalším lékařům, zdravotnickým zařízením a zdravotní 
pojišťovně v rozsahu povoleném zákonem o ochraně osobních dat. A dále souhlasím se zveřejněním 
údajů, které byly léčením mého onemocnění získány (v anonymní formě). 
 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením 
zdravotního výkonu. 
 
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné 
provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly 
provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví. 
(pokud by si pacient nepřál uvádět tento odstavec, nebo by lékař usoudil, že v daném případě není 
vhodné jeho uvedení, lze jej přeškrtnout) 
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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: 

 

 
 
 


