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

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

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Operace hemoroidů 

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

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

Adresa:………………………………………………………………………. 

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

 
 
Dnešního dne jsem byl/a lékařem poučen/a o operaci hemoroidů. 
 
Účelem operace hemoroidů je odstranění zevních či vnitřních hemoroidů z oblasti konečníku a řitního 
otvoru. 
 
Operace hemoroidů bude probíhat v celkové nebo spinální anestézii dle domluvy s anesteziologickým 
lékařem. Je několik operačních postupů, kterými se dají hemoroidy ošetřit. Cílem je odstranění 
hemoroidálních žilních pletení za současného šetření řitních svěračů, podvázání cévních stopek uzlů a 
následné snesení těchto uzlů. Následuje poté sešití sliznice a kůže v oblasti operační rány, poté zavedení 
longety do konečníku. Ta je napuštěna v lékařské vazelíně a slouží k zastavení případného krvácení. Tato 
longeta bude ve večerních hodinách či následujícího dne vytažena (dle tolerance pacienta). 
V případě rozhodnutí operatéra po domluvě s pacientem o využití stapleru a operační metody dle Longa, 
bude provedena operace následovně: v celkové či spinální anestezii dle domluvy s anesteziologem bude 
provedena divulze anu (uvolnění svěračů), poté nalezeny hemoroidální pleteně, podvázány a protaženy 
staplerem, poté staplerem odstřiženy a zároveň zbylá sliznice sešita k sobě cirkulárními stehy. Poté 
zkontrolována operační rána a vložena longeta stejně tak jako v předchozím případě. 
Strava po operaci hemoroidů, ať už jakýmkoliv způsobem, bude zpočátku tekutá, kašovitá, aby se zamezilo 
dráždění operační rány postupující stolicí. Po uvolnění diety bude využito jídel a látek změkčujících stolici, 
aby se i nadále co nejvíce omezilo dráždění operačních ran tuhou stolicí. Dále se bude o rány pečovat 
mastmi, koupelemi na doporučení lékaře. 
 
Byl/a jsem poučen/a, že alternativou je: podvaz a snesení uzlů, opich sklerotizujícími látkami, částečné 
protnutí zevního řitního svěrače. 
 
Vzal/a jsem na vědomí, že operace hemoroidů má oproti alternativám tyto výhody: závisí vždy na 
nálezu onemocnění, zejména se jedná o: omezení rizika zúžení konečníku a z toho plynoucích problémů. 
 současně tyto nevýhody - možný nedostatečný efekt, opakování obtíží. 
 
Byl/a jsem poučen/a, že operace hemoroidů má následující rizika: 

· riziko celkové anestézie či spinální anestézie (viz samostatný informovaný souhlas) 
· pooperační krvácení, modřiny 
· inkontinence stolice - omezená či žádná kontrola nad defekací (vyprazdňováním stolice) 
· zúžení konečníku a obtížná defekace 
· poškození nervů, cév a lymfatického řečiště  
· trombóza a embolie 
· infekty v ranách 
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· zánětlivá reaktivní rezistence v oblasti stehu 
· možnost opakování obtíží a potřeba nové operace 

 
Beru na vědomí, že po provedení operaci hemoroidů budu omezen/a v obvyklém způsobu života a 
v pracovní schopnosti přibližně dva měsíce, z toho 5 dnů hospitalizace dle průběhu hojení a přidružených 
komplikací, budu muset dodržet klidový režim a řídit se pokyny lékaře. Budu muset dodržovat předepsanou 
dietu, podrobit se převazům, docházet na kontroly do úplného zhojení ran, dodržovat lokální péči o rány - 
koupele, aplikace mastí, 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. 

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: 

 

 
 


