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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

CÍSAŘSKÝ ŘEZ (SECTIO CAESAREA) SE STERILIZACÍ 
(STERILIZACE VEJCOVODŮ – ZÁKROK TRVALE ZNEMOŽŇUJÍCÍ PLODNOST) 

Pacient/ka:       Narozen/a:       

 titul  jméno    příjmení  

Rodné číslo (číslo pojištěnce):       / Kód ZP:       

Bydliště:       

Zákonný zástupce:       Vztah:       

                 titul  jméno   příjmení (např. matka, otec, opatrovník aj.) 

Narozen/a:       Bydliště:       

 (liší-li se od bydliště pacienta/ky) 

Vážená paní,  

právě Vám bylo doporučeno vedení porodu císařským řezem. Chtěli bychom Vám proto poskytnout 
informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu, který patří mezi základní porodnické 
operace a provádí se na základě komplexního (celkového) vyšetření těhotné i plodu.  

Při této operaci jste se rozhodla podstoupit sterilizaci, což je výkon, po kterém trvale ztratíte možnost 
otěhotnět přirozeným způsobem. Jedná se o zákrok, který se provádí na vejcovodech a spočívá v přerušení 
jejich průchodnosti. Vzhledem k vysoké účinnosti sterilizace nebudete muset již dále používat jiné 
antikoncepční metody. Otěhotnění je po sterilizaci možné jen metodami umělého oplodnění. 

K provedení sterilizace je nutná Vámi předem (minimálně 14 dní před provedením císařského řezu se 
sterilizací) vyplněná a podepsaná žádost. 

Máte právo svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb Vaší osobě, pokud 
jiné právní předpisy toto právo nevylučují. K provedení navrhovaného zdravotního výkonu je potřeba Vašeho 
souhlasu. Pro usnadnění rozhodnutí Vám chceme podat následující informace. 

Důvod provedení výkonu  

Důvod k císařskému řezu vzniká nejčastěji v průběhu normálního porodu, pokud náhle vznikne ohrožení 
zdraví nebo života rodičky či plodu, nebo plánovaně, kdy ze zdravotních důvodů není možné vést Váš porod 
přirozenou cestou. O tom, zda bude proveden císařský řez, vždy rozhoduje vedoucí lékař po zvážení všech 
okolností týkajících se dosavadního průběhu těhotenství a porodu nebo dle aktuálního zdravotního stavu 
matky i plodu. Pokud je rodička při vědomí, sdělí jí důvody svého rozhodnutí a vyžádá si její písemný či ústní 
(to v případě nutnosti výkon provést co nejrychleji z důvodu ohrožení zdraví a života plodu nebo matky) 
souhlas. Ve výjimečných případech, když není rodička při vědomí (například je uspaná, v narkóze), 
postupuje podle všeobecných zásad porodnické praxe – záchrana života a zdraví matky i plodu.  

Císařský řez nelze provést pouze na vlastní žádost rodičky nebo rodinných příslušníků. Tento výkon totiž 
představuje pro matku i plod větší riziko, než přirozený porod a musí mít proto zdravotní indikaci (důvod  
k provedení). 

Příprava k výkonu 

U plánované operace nesmíte od půlnoci jíst, pít ani kouřit. U akutní operace postupujeme dle 
urgentnosti stavu. Vlastnímu operačnímu zákroku předchází bandáže dolních končetin, zavedení cévky do 
močového měchýře. V případě potřeby či po dohodě s anesteziologem Vám před operací provedeme interní 
vyšetření včetně EKG. 

Při císařském řezu se provádí celková nebo svodná (spinální-subarachnoidální, epidurální) anestezie 
(znecitlivění). U celkové anestezie jste uspána a průběh operace nevnímáte. Při svodné anestezii je Vám 
injekcí v oblasti bederní páteře znecitlivěna pouze dolní polovina těla, necítíte bolest, ale jste celou operaci 
při vědomí. O způsobu anestezie rozhodne lékař – anesteziolog po dohodě s Vámi a po zvážení všech 
důležitých okolností 

Postup při výkonu  

Operační postup se skládá z několika postupných kroků: 

 přístup z kožního řezu do dutiny břišní 
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Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

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

 otevření dutiny děložní, vybavení novorozence a placenty 

 sešití dělohy a břišní stěny 

Operační řez vedeme nejčastěji příčně v dolní části břicha (asi 2-3 cm nad horním okrajem spony 
stydké). Výjimečně je nutné, např. při krvácení do dutiny břišní nebo značné obezitě provést podélný řez od 
pupku směrem ke stydké sponě. Tento typ řezu volíme i v případě, má-li pacientka již jizvu po podélném 
řezu z dříve prodělané operace. Jizva na kůži po předchozí operaci se vytíná. Po otevření břišní dutiny 
otevřeme dutinu děložní a vybavíme plod a následně placentu. O novorozence se po jeho vybavení starají 
lékaři neonatologického (novorozeneckého) oddělení, kteří jsou přítomni na operačním sále. Po prvním 
vyšetření Vašeho dítěte rozhodují, na kterém oddělení bude dítě dále umístěno a jaké sledování vyžaduje.  
O stavu Vašeho dítěte Vás budou pravidelně informovat. 

Po sešití dělohy provedeme sterilizaci metodou dle Pomeroye. Vejcovody zachytíme a podvážeme 
stehem a poté ještě v podvázané části přerušíme, což zajišťuje jejich neprůchodnost. 

Tento výkon trvá cca do 5 minut, takže prodloužení operačního výkonu je jen nepatrné. Poté pečlivě 
sešijeme i břišní stěnu.  

Po výkonu Vás uložíme na pooperačním pokoj s intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou péčí. Dítě Vám 
bude předáno do vlastní péče, jakmile to Váš zdravotní stav dovolí.  

Bezprostřední pooperační průběh a následný stav 

Provedením sterilizace nedochází ke zvýšení rizik či komplikací císařského řezu. 

Provedení sterilizace způsobí zneprůchodnění vejcovodů, čímž znemožní vajíčku dostat se do dělohy  
a být oplodněno spermií. Zábrana otěhotnění je pouze mechanická, výkon nemá vliv na Vaši hormonální 
aktivitu, menstruační cyklus. 

Případné opětovné zprůchodnění vejcovodů je náročný chirurgický výkon s nízkou úspěšností, který 
musíte, stejně jako metody umělého oplodnění po sterilizaci, hradit z vlastních finančních prostředků.  
Ve výjimečných případech se může stát, že Váš organizmus obnoví průchodnost vejcovodů a otěhotníte. 
Proto při vynechání menstruačního krvácení, které trvá víc jak měsíc, navštivte svého gynekologa 
k vyloučení možného těhotenství (v případě spontánního obnovení průchodnosti je zde vyšší riziko 
mimoděložního těhotenství). Opakujeme, že jde skutečně jen o vzácné výjimky (i ve srovnání s jakoukoliv 
jinou antikoncepční metodou). 

Rizika, následky a možné komplikace výkonu  

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné 
komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Pro pooperační průběh  
po císařském řezu jsou typické některé komplikace, které souvisí nejen se samotnou operací, ale i se 
změnou celkového zdravotního stavu ženy po porodu. Jde o silnější krvácení z dělohy nebo infekci  
a komplikované hojení operační rány. Dále pooperační průběh může komplikovat trombóza (vytvoření se 
krevních sraženin v žilách např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji 
v plicích), zauzlení střev (ileus) nebo infekce močových cest. I přes pečlivou operační techniku může dojít 
během operace k nepředpokládané závažné situaci (prudké krvácení, placenta vrostlá do dělohy, porucha 
srážlivosti krve a jiné), která vyžaduje v zájmu záchrany života ženy okamžité odstranění dělohy. Dále může 
dojít k náhodnému a neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu  
a tlustého střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu o další výkon.  

Chování po výkonu, možná omezení 

Prvních 24 hodin po operaci následuje pobyt na lůžku JIP pooperačního oddělení gynekologicko-
porodnické kliniky (GPK). Při normálním pooperačním průběhu Vás poté přeložíme na oddělení šestinedělí.  

Při nekomplikovaném pooperačním průběhu budete propuštěna do domácího ošetřování  
5.-6. pooperační den, s ohledem na možnost propuštění dítěte, o kterém rozhoduje neonatolog (lékař 
novorozeneckého oddělení). 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že na poskytování zdravotních služeb v naší nemocnici se mohou podílet 
osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 
pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace. Přítomnost těchto osob při poskytování 
zdravotních služeb můžete odmítnout a jejich nahlížení do zdravotnické dokumentace můžete během svého 
léčení zakázat. Bližší informace Vám na vyžádání poskytne ošetřující lékař. 

PROHLÁŠENÍ PACIENTA/KY (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) 

By/la jsem seznámena s údaji o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných 
rizicích navrhovaných zdravotních služeb (zdravotního výkonu). 
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Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

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

Byl/a jsem seznámen/a s alternativami (jinými možnostmi) navrhovaných zdravotních služeb (zdravotního 
výkonu), s jejich výhodami a riziky a měl/a jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud tato možnost 
volby existuje a pokud výkon nepodléhá zvláštním právním předpisům). 

Byl/a jsem seznámen/a s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti  
po poskytnutí zdravotních služeb (po zdravotním výkonu) a s možnými očekávanými změnami zdravotního 
stavu a zdravotní způsobilosti.  

Byl/a jsem seznámen/a s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými 
kontrolními zdravotními výkony. 

Byl/a jsem poučen/a o právu svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb, 
pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. 

Nezamlčel/a jsem žádné mně známé údaje o zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit léčbu 
či ohrozit mé okolí, zejména rozšířením infekční choroby. 

Souhlasím s nezbytným použitím omezovacích prostředků, jejichž účelem je odvrácení bezprostředního 
ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (prováděním 
zdravotního výkonu). 

Prohlašuji, že mi byla poskytnuta podrobná informace o implantovaném zdravotnickém prostředku podle 
zvláštního právního předpisu. (Toto prohlášení se týká pouze pacientů s implantovaným zdravotnickým 
prostředkem.)  

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o možnosti odvolání tohoto informovaného souhlasu a beru na 
vědomí, že případné odvolání souhlasu nebude účinné, pokud již bude započato provádění zdravotního 
výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. 

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. 

Prohlašuji, že jsem mohl/a klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno, a že jsem 
informacím a poučení plně porozuměl/a a souhlasím s poskytnutím navrhovaných zdravotních 
služeb (zdravotním výkonem). 

 

Informace uvedené v tomto souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb týkající se nezletilého pacienta 
(pacienta s omezenou svéprávností) byly tomuto pacientovi poskytnuty přiměřeně jeho rozumové a volní 
vyspělosti. 
 
POSOUZENÍ ZPŮSOBILOSTI NEZLETILÉHO PACIENTA NEBO PACIENTA S OMEZENOU 
SVÉPRÁVNOSTÍ K VYSLOVENÍ SOUHLASU: 
(vyplní lékař/ka poskytující údaje a poučení) 

 Pacient/ka je rozumově a volně vyspělý/á k vyslovení souhlasu s poskytnutím navrhovaných zdravotních 
služeb.  

 Pacient/ka není rozumově a volně vyspělý/á k vyslovení souhlasu s poskytnutím navrhovaných 
zdravotních služeb. 

 

Lékař/ka (zdravotnický pracovník) poskytující údaje a poučení:  

      

    jmenovka (hůlkovým písmem nebo razítkem)  ZOK   podpis  

 
 
V Plzni dne:       v  hodin        
 podpis pacienta/ky (podpis zákonného zástupce) 
 

Vyplňte v případě, že pacient/ka je způsobilý/á k udělení souhlasu, ale nemůže se s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat 
(např. pro úraz horní končetiny): 

Současný zdravotní stav pacienta/ky nedovoluje, aby podepsal/a tento souhlas, protože: 

      

 



 

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukovány, publikovány a šířeny žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vedení FN Plzeň. 

Strana 4 (celkem 4) 

 

Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

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

Náhradní způsob projevu vůle (souhlasu): 
 

 kývnutím hlavy  gestem:        očima  jinak:       

Svědek:       
  

jméno a příjmení  podpis  (není-li svědek zaměstnancem FN, uvede se adresa a datum narození) 

      
 

Vyplňte v případě, že pacient/ka (zákonný zástupce) odmítl/a souhlas podepsat: 

Pacient/ka (zákonný zástupce) odmítl/a tento souhlas podepsat.  

Lékař/ka (zdravotnický pracovník) poskytující údaje a poučení:  

      

    jmenovka (hůlkovým písmem nebo razítkem)  ZOK   podpis  

Svědek:       
  

jméno a příjmení  podpis  (není-li svědek zaměstnancem FN, uvede se adresa a datum narození) 

      

 


