NEMOS SOKOLOV s. r. o.
Slovenská 545; 356 01 Sokolov
Gynekologicko-porodnické oddělení

Písemný souhlas s poskytnutím zdravotního výkonu
Konizace a jiné operace čípku děložního
Identifikační údaje pacientky:

Identifikační údaje zákonného zástupce:

Jméno a příjmení: …………………………………………

Jméno a příjmení: …………………………………………

Datum narození: …………………………………………..

Datum narození: …………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………..

Kód zdravotní pojišťovny: ………………………………..

Vztah k pacientce: ………………………………………...

1. Účel výkonu (očekávání):
Dosavadní výsledky vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku, vyplývá z nich, že je nutný operační
výkon k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého
určíme současný stav onemocnění čípku. Často jde zároveň i o výkon léčebný, kdy se odstraní postižená část
čípku a pokud byly změny zachyceny včas a výkon byl proveden v potřebném rozsahu, není nutná další
léčba, jde tedy o výkon preventivní.
Vlastní operační výkon:
Operace se provádí v celkové narkóze a tudíž je bezbolestná. Přístup k děložnímu čípku je pochvou. Oblast
změněné tkáně se vytne ve tvaru kužele, jehož vrchol směřuje k dutině děložní. Na rané ploše se zastaví
krvácení. Obvykle se připojí snesení sliznice z hrdla děložního, aby bylo možno vyloučit nepříznivé změny
této tkáně. Získaný materiál odesíláme na histologické vyšetření. Výsledek obvykle obdržíme v průběhu cca
10 dnů. Na základě podrobného vyšetření odstraněné části čípku Vám sdělíme další postup. Po výkonu je
do pochvy vložena tamponáda, která je druhý den odstraněna.

2. Možná rizika výkonu:
Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. I přes pečlivou
operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá
rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních
orgánů. Tyto komplikace jsou velmi vzácné, vyskytují se nejčastěji při vrozených vývojových vadách
vnitřních pohlavních orgánů nebo u zhoubně změněných orgánů. Vzhledem k brzkému vstávání se
po výkonu téměř nevyskytují komplikace typické pro velké operace, spojené s delším pooperačním klidem,
tj. záněty žil dolních končetin a pánve, které mohou vést k trombóze žil a následné embolizaci plic. Další
velmi výjimečnou komplikací může být infekce, protože operační výkon, jako každá jiná zátěž, snižuje
odolnost Vašeho organismu. Infekce může postihnout pohlavní orgány, ale také močové cesty. Projeví se
zvýšenými teplotami a bolestmi v podbřišku. Včasné nasazení antibiotické léčby téměř vždy zvládne infekci
bez následků pro Vaše zdraví. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám
vysvětleny před operací lékařem - anesteziologem.

3. Možná alternativa výkonu:
Konizace pomocí laseru, při které je stejný proces hojení a která má stejné komplikace – t.č. není k dispozici
na našem pracovišti.

4. Ovlivnění pracovní schopnosti, případné omezení dosavadního způsobu života nebo změna zdravotní
způsobilosti:
Hojení čípku trvá obvykle asi 4 týdny a bývá spojeno se slabým krvavým výtokem. Pobyt v nemocnici bývá
obvykle 1-2dny. Následky operace se neprojeví na menstruačním cyklu, na sexuálním životě nebo možnosti
otěhotnění a porodu, i když v následném těhotenství je nutné podrobnější sledování.
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5. Léčebný režim, preventivní opatření popř. další navazující výkony a vyšetření:
Po operaci je velmi vhodné dodržovat určitou dobu pohlavní klid v rámci prevence pooperačního krvácení.
Doporučujeme sprchování. Na důležitost tohoto momentu budete ještě upozorněna v průběhu dalšího
ošetření.

V Sokolově dne:

Podpis lékaře:

Prohlášení pacientky: Prohlašuji, že mi byly výše uvedené informace sděleny a vysvětleny a porozuměla
jsem jim. Dále prohlašuji, že jsem měla možnost klást lékaři doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny,
a souhlasím s provedením výkonu v rozsahu, který lékař v průběhu provedení uzná za nezbytný.

V Sokolově dne:

Podpis pacientky nebo jejího zákonného zástupce:
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