
INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

                                                                                                                                                                                     

POŠEVNÍ PLASTIKY 

Vážená paní,  

na základě provedených vyšetření Vám byla doporučeno provedení poševních plastik. Chtěli bychom 
Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. 

Důvod provedení výkonu: 

Dosavadní výsledky vyšetření a Vaše subjektivní potíže ukazují na nedostatečnost podpůrného  
a závěsného aparátu pohlavních orgánů. Tato nedostatečnost může mít za následek sestup až výhřez 
poševních stěn, obvykle spojených se sestupem až výhřezem dělohy, často je spojena s inkontinencí moči, 
tj. potížemi s udržením moči. Sestup může postihnout případně i sousední orgány - močový měchýř, 
močovou trubici a konečník. Navrhovaný operační výkon představuje řešení této poruchy. 

Možnosti lé čby/ řešení zdravotního problému: 

Jiným možným řešením je zavedení poševního pesaru. Sestup a výhřez poševních stěn je možné řešit 
klasickou břišní operací nebo laparoskopickým závěsem poševních stěn. 

Příprava k výkonu: 

Tento výkon provádíme v celkové anestezii (znecitlivění), kterou podává lékař specialista - anesteziolog. 
Ten Vás při anesteziologickém vyšetření podrobně informuje o způsobu znecitlivění.  

Před výkonem/v den operace nesmíte od půlnoci jíst, pít ani kouřit. Případné komplikace související  
s anestezií Vám vysvětlí den před operací lékař – anesteziolog. 

Postup p ři výkonu: 

- naříznutí přední poševní stěny a její preparace  
- plastická úprava přední stěny poševní 
- naříznutí zadní poševní stěny a její preparace 
- plastická úprava poševní stěny a pánevního dna 
- sešití zadní stěny poševní a hráze 

Chirurgická úprava sestupu rodidel předpokládá zesílení vaziva, svalového dna pánevního a další 
plastické úpravy, individuálně může být provedena současně s odstraněním dělohy z poševního přístupu 
nebo samostatně. Plastiky poševní se dělí na přední a zadní, mohou být provedeny každá samostatně nebo 
obě najednou. Konkrétní operační výkon se vždy provádí individuálně podle zdravotnického nálezu 
pacientky. 

Rizika a možné komplikace výkonu: 

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné 
komplikace provázející operační výkony jako trombóza (vytvoření se krevních sraženin v žilách, nejčastěji 
v oblast dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou,  nejčastěji v plicích), krvácení během 
operace, infekce v operačním poli, jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Stejně tak je málo častý 
pooperační zánět močového měchýře.  

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů, 
např. močového měchýře, močové trubice a konečníku. Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího 
operačního výkonu, nebo i k jinému typu operačního výkonu. 

Další možnou, ale málo častou komplikací, jsou píštěle (komunikace, otevřené propojení), např. mezi 
močovým měchýřem a pochvou. Jejich odstranění pak vyžaduje nový operační výkon. Další možné 
komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny před operací lékařem - 
anesteziologem. 

Chování po výkonu, možná omezení: 

Konečným výsledkem tohoto operačního výkonu v oblasti zevních rodidel je úprava anatomických 
poměrů  se zabráněním sestupu až výhřezu orgánů (viz výše) a také obnovení schopnosti udržet moč. 

I u nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod větrů  
a stolice.  Po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, budete mít cca 24 hodin zavedený 
katétr do močového měchýře, který bude průběžně moč odvádět.  



 
 

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukovány, publikovány a šířeny žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení Fakultní nemocnice Plzeň, 
zastoupené ředitelkou Ing. J. Kunovou. 

Pro co nejdelší efekt této operace je nutné  řídit se pokyny ošetřujícího personálu, dodržovat klidový 
režim a vyvarovat se větší fyzické námahy. 

 

Prohlášení: 

Byla jsem podrobně seznámena u plánovaného zdravotního výkonu se všemi alternativami léčby, s jejich 
výhodami a riziky a měla jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud výkon nepodléhá zvláštním 
právním předpisům). 

Byla jsem seznámena s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti  
po výkonu, s možnými očekávanými změnami zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti.  

Byla jsem seznámena s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými kontrolními 
zdravotními výkony. 

Prohlašuji, že jsem mohla klást dopl ňující otázky, na které mi bylo řádně odpov ězeno, a že jsem 
informacím a pou čení pln ě porozum ěla a souhlasím s navrhovaným postupem. 

V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků 
nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné 
výkony nutné k záchraně života nebo zdraví. 

 

 

Pacientka: .............................................................................................. Rodné číslo: ..................................... 
  titul  příjmení  jméno 

Zákonný zástupce: .................................................................................. Příbuzenský vztah: ........................... 
   titul  příjmení  jméno 

V Plzni dne ..............................  v .......................... hodin ....................................................................... 
 podpis pacienta/pacientky nebo zákonného zástupce 

Lékař/ka provádějící poučení: ............................................................................................................................. 
    titul  příjmení  jméno   podpis 

Vyplňte v p řípadě, že pacient/ka nem ůže s ohledem na sv ůj zdravotní stav pou čení podepsat  (např. úraz horní končetiny): 

Současný zdravotní stav pacienta/pacientky nedovoluje, aby podepsal/a informovaný souhlas, protože: 

............................................................................................................................................................................. 

Způsob projevu v ůle (souhlasu): 

� kývnutím hlavy � gestem: ........................ � očima  � jinak: .................................................................. 

Svědek: ............................................................................................................................................................... 
  titul  příjmení  jméno     podpis 

 

 


