GYNCENTRUM SARA s.r.o.
Litomyšlská 322, Česká Třebová 560 02
Tel: 465 536 166

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM
VÝKONEM

Hysteroskopie a biopsie sliznice děložní
Pacientka ……………………………………………………….. Rodné číslo ……………......................
Bydliště …………………………………………………………. Zdravotní pojišťovna (číslo) ………..
Vážená paní,
pro zjištění možných příčin a odpovídající léčbu Vašich potíží je potřebné vyšetření
dutiny děložní, hrdla děložního a odebrání vzorků. Chtěli bychom Vám proto poskytnout
informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.
Laický popis výkonu:
Podstatou diagnostické či operační hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní
speciální tenkou optikou, případně odběr kousků tkáně nebo ošetření některých změn v
dutině děložní. Získané vzorky budou následně mikroskopicky vyšetřeny a souhrnná
zpráva zaslána Vašemu registrujícímu gynekologovi.
Důvodem operace je vyloučit chorobný proces v dutině děložní při
abnormálním krvácení z rodidel nebo při podezření vzniklém na základě
ultrazvukového vyšetření či z jiných klinických příznaků.
Výkon nelze provést při velmi pevně uzavřeném děložním hrdle, silnějším krvácení,
infekci rodidel a v těhotenství.
Vlastní operační výkon:
Operace se provádí přes pochvu a děložní hrdlo díky velmi tenkému hysteroskopu
(průměr optiky 1,9 mm) bez nutnosti celkového uspání. Doporučujeme však 1 hod.
před zákrokem užít Váš běžný lék proti bolesti (např. 2 tbl. Ibalgin 400). Při
zákroku Vám lze na přání navíc podat analgetickou inhalaci rajského plynu
(používá se bez rizika i u kojenců a malých dětí). Pacientovi sníží vnímání bolesti, není
však uspaný a může s námi komunikovat. Je-li to pro provedení výkonu nutné,
rozšiřujeme hrdlo děložní. Mírně plníme dutinu děložní sterilní předehřátou kapalinou a
optikou jsou prohlédnuty děložní hrdlo a dutina. Hysteroskopem jsou do dělohy
zavedeny velmi jemné operační nástroje, pomocí kterých je proveden malý operační
výkon – např. odebrání vzorků sliznice, odstranění polypu, úprava polohy
nitroděložního tělíska, test průchodnosti vejcovodů atd. Doba trvání výkonu je zpravidla
10-15 minut.
Byla jsem poučena, že výkon má následující rizika:
Velmi vzácně může během operace dojít ke komplikacím, které jsou ovšem obvykle
dobře rozpoznatelné a řešitelné.
- I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy
(silnější krvácení, termální poranění, perforace). Při komplikovaném výkonu (například
nitroděložní srůsty, anatomické odchylky) může dojít k neúmyslnému poranění okolních

orgánů. To může vést k rozšíření operačního výkonu při hospitalizaci buď
laparoskopicky, či klasicky.
- Po inhalaci kyslíku s rajským plynem můžete krátce pociťovat závrať.
- Na rozdíl od výkonů prováděných v celkové narkóze se prakticky nevyskytuje
trombóza (vytvoření krevních sraženin v žilách) nebo embolie. Nejsou zde rizika
spojená s celkovým uspáním.
- Vzácně se může dostavit po operaci silnější krvácení nebo infekční zánět. Tehdy
navštivte svého gynekologa nebo naši ambulanci. Mimo pracovní dobu pak pohotovostní
službu gynekologického oddělení nemocnice.
- Touto mikrotechnikou nelze odstranit polypy nad 1,5 cm či větší myomy.
Pooperační průběh:
Krátce po zákroku se můžete vrátit do zaměstnání či domů. Je jen třeba opatrnosti po
užití analgetik (závrať atd.). Vytvoření nové děložní sliznice trvá obvykle cca 10 dní a
bývá spojeno se „špiněním“. S pohlavním stykem doporučujeme vyčkat do doby, než
ustane krvavý výtok.
Vážená paní,
naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto prosím svého
gynekologa a následně i našeho operatéra na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému
operačnímu výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace
proběhla bez komplikací. Výhody ambulantního postupu jsou zřejmé: odpadá
hospitalizace, narkóza a také podstoupení předoperačních odběrů a vyšetření.
Uspoříte čas. Nemáte absenci v zaměstnání spojenou se zákrokem v narkoze. Vaše
jediné náklady činí Kč 400,- při použití rajského plynu (nehradí zdravotní pojišťovna).
Souhlas s výkonem:
Prohlašuji, že jsem byla lékařem osobně poučena a srozumitelně informována o výše
uvedeném výkonu, jeho možných rizicích a komplikacích. Mohla jsem klást doplňující
otázky.
Prohlašuji, že v případě výskytu komplikací vyžadujících neodkladné ošetření při
hospitalizaci souhlasím s jejich provedením, s možným podáním krevních derivátů.
Jsem si vědoma, že jako alternativa shora uvedeného ambulantního výkonu lze tento
výkon podstoupit i za hospitalizace v nemocničním zařízení při užití celkové narkózy.
GYNCENTRUM SARA s.r.o. | tel. 465 536 166 pro objednávání u sestřičky. Pacientka se
může objednat sama, vždy prosíme uvést její tel. číslo. Lékařský dům, ve kterém sídlíme,
se nachází těsně před jedinou prodejnou Billa v České Třebové (na světelné křižovatce
v centru města odbočit směr Litomyšl a pak druhou odbočkou k Bille). Před
supermarketem lze zaparkovat a pěšky se vrátit cca 50 m zpět k hlavní silnici k modrozeleno-šedému Lékařskému domu se zeleným nápisem LÉKÁRNA. Lze též přijet
vlakem či autobusem. Gynekologická ambulance je v 1. patře. V domě je výtah. Pacientka
přinese doporučení od odesílajícího gynekologa. Zákrok je bez narkózy a tedy není ani
potřeba omezovat jídlo a pití v den zákroku.
Podpisem potvrzuji, že jsem poučení porozuměla a souhlasím s provedením zdravotního
výkonu.
Alergie:………………………… Užila jsem lék proti bolesti:…………………………………………………..
Datum a podpis pacientky či jejích zákonných zástupců:……………………………………………....
Jméno odesílajícího gynekologa:………………………………………………………………………………….
Podpis lékaře-operatéra provádějícího zákrok:……………………………………………………………

