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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

CERCLAGE  
(OBŠITÍ DĚLOŽNÍHO HRDLA STEHEM) 

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, 

vzhledem k tomu, že se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu 
navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informována. 

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována cerclage (cerkláž). 

Důvod provedení výkonu 

Cerclage je operační výkon prováděný v průběhu těhotenství v případě, kdy čípek děložní (hrdlo děložní) 
je zkrácen nebo předčasně otevírán. Hovoříme o jeho „nedostatečnosti“. Neošetřené nadměrné zkracování 
a otevírání hrdla děložního může vést k potratu nebo předčasnému porodu.  

Cerclage může být účinnou léčebnou metodou pouze v případě předčasného dozrávání a měknutí tkání 
děložního hrdla. Provádí se v případě, že odhadnuté riziko hrozícího potratu je vyšší než je riziko výkonu. 

V případě předčasné děložní aktivity nelze cerclage provést.  

Další možností je takzvaná preventivní cerclage, kdy lze zkracování a otevírání hrdla děložního 
předpokládat - zejména po opakovaných potratech v důsledku nedostatečnosti hrdla děložního. 

Cerclage je možno provést jen tehdy, není-li přítomen v rodidlech ženy zánět. 

Cerclage se většinou provádí mezi 16. až 24. týdnem těhotenství. Nad 24. týden gravidity se její 
provedení připouští jen ve zcela výjimečných případech. 

Možnosti léčby/řešení zdravotního problému 

Náhradou výkonu může být zavedení pesaru do pochvy tj. gumového kroužku, který formuje děložní 
hrdlo. Riziko vzniku vaginální infekce při zavedeném pesaru několikanásobně převyšuje výhodu takového 
postupu, a proto se tento postup používá jen zcela ojediněle. Dalším možným postupem je klidový režim na 
lůžku. 

Příprava k výkonu 

Operaci provádíme za hospitalizace (pobytu na lůžku v nemocnici). Po dobu minimálně 6 hodin před 
výkonem nemůžete přijímat tekutiny a stravu. Vyprázdnění střev se neprovádí. Anesteziolog Vám může 
předepsat podání různých léků v rámci premedikace.  

Postup při výkonu 

Cerclage se provádí buďto v celkové nebo ve svodné anestézii (znecitlivění). Svodná anestézie znamená 
znecitlivění jen dolní části těla (od pasu dolů). Druh použité anestézie doporučí lékař anesteziolog. 

Provedená cerclage zajišťuje uzavření hrdla děložního naložením a utažením nevstřebatelného stehu 
okolo čípku děložního.  

Rizika a možné komplikace výkonu 

Výkon není bez rizika. V některých případech může i správně indikovaná a správně provedená cerclage 
vést ke zvýšené aktivitě děložní svaloviny (ke stahům) a tím k potratu nebo předčasnému porodu. V případě 
této komplikace je nutno cerclagový steh odstranit, protože hrozí poranění čípku děložního prořezáním 
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Pacient/ka: ………………………..………………………………………………… 

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

stehu. Podráždění děložního čípku vedoucí ke stahům dělohy je častá komplikace, vyskytující se od 5 do 
25% případů.  

Další možné komplikace výkonu jsou: 

 anesteziologické komplikace při výkonu včetně neadekvátní reakce organismu na podané 
medikamenty 

 poranění děložního čípku a krvácení při výkonu nebo po něm (určitý stupeň krvácení doprovází výkon 
téměř vždy, silnější krvácení z čípku se objeví zcela výjimečně).  

 odtok plodové vody (je důsledkem podráždění děložní svaloviny a nástupu děložních stahů nebo 
přestupu infekce z poševního prostředí na plodové obaly). 

U předčasného odtoku plodové vody je riziko následného potratu 95%, u podráždění děložní svaloviny  
a nástupu děložních kontrakcí činí riziko potratu asi 25%. 

Chování po výkonu, možná omezení 

Bezprostředně po výkonu je někdy nutné podávat infuzi s tokolytiky, které tlumí děložní činnost. Doba 
hospitalizace závisí na porodnickém nálezu a klinickém stavu. Většinou je možná dimise (propuštění) za  
3 - 5 dnů, ale hospitalizace může trvat i několik týdnů.  

Pokud komplikace nenastanou, pak se cerclagový steh odstraňuje většinou mezi 36. až 38. týdnem 
těhotenství. K tomuto výkonu již není zapotřebí anestézie. Odstranění cerclagového stehu někdy provází 
slabší krvácení, což není považováno za komplikaci.  

 

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). 

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

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

 

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: 

      

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) 

      

 


