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INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝKONEM
HYSTEROSKOPIE V CELKOVÉ ANESTEZII

Vážená paní,
na základě klinického a ultrazvukového vyšetření nebo na základě Vašich potíží bylo vysloveno podezření na
patologii děložní dutiny a byla Vám doporučena diagnostická nebo léčebná operace. Chtěli bychom Vám
poskytnou informace o plánované operaci, abyste mohla s tímto postupem vyslovit souhlas.

CO JE HYSTEROSKOPIE
Hysteroskopie je endoskopická operace, u níž se zavádí přirozenou cestou bez nutnosti řezu, přes pochvu
a hrdlo děložní, optický přístroj se světelným zdrojem a operačním kanálem, který umožňuje prohlédnout
celou dutinu děložní a cíleně odstranit patologicky změněnou tkáň, která je pooperačně podrobena mikrosko-
pickému vyšetření. Většinou se na závěr operace provádí systematická kyretáž celé dutiny děložní.

PŘEDOPERAČNÍ A OPERAČNÍ POSTUP
Pět hodin před operací nesmíte nic jíst ani pít, k operaci přijdete s doprovodem, s sebou je dobré si vzít
vlastní noční košilku. Lékař anesteziolog Vám zajistí žílu, do které před operací podá uspávací a bolest tišící
látku, která odstraňuje bolest operačního výkonu a zpracování bolestivých podnětů v mozku. Během této
anestezie provádí operatér operační výkon, který při nekomplikovaném průběhu trvá 5–10 minut.

POOPERAČNÍ POSTUP
Po operaci budete sledována na pooperačním dospávacím lůžku a po kontrole lékařem budete moci v dopro-
vodu odejít.
Hojení trvá 2–4 týdny a je provázeno různě intenzivním krevnatým výtokem. Bezprostředně po operaci se
může objevit pobolívání v podbřišku, které je dobře ovlivnitelné běžnými prostředky proti bolesti, jako je bru-
fen, algifen a podobně. Od druhého dne by neměly být žádné bolesti, ani jiné potíže. Po dobu hojení, minimál-
ně do kontroly operatérem, která proběhne za 2–3 týdny, musíte dodržovat určitá omezení. Nesmíte se
koupat ve vaně, v bazénu, nesmíte mít pohlavní styk a provozovat činnosti, které zvyšují prokrvení pánve,
žádný sport, běhání, skákání, jízda na kole, zvedání těžkých břemen. Pokud nemáte fyzicky náročné
zaměstnání, není nutná pracovní neschopnost, v opačném případě je vhodné se domluvit se svým
registrujícím gynekolo-gem nebo praktickým lékařem.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ KOMPLIKACE A RIZIKA
Každý lékařský zákrok s sebou nese možná rizika, která se v tomto případě pohybují v řádu 1–2 procent.
Z anesteziologických komplikací to může být ospalost, malátnost, zhoršení koordinace pohybu přetrvávající
24 hodin po výkonu. Alergická reakce se může objevit po aplikaci jakéhokoliv léčiva či desinfekčního prostřed-
ku. Z operačních komplikací se může jednat o poranění stěny děložní dutiny, které si vyžádá hospitalizaci
a laparoskopickou kontrolu dutiny břišní k vyloučení poranění okolních orgánů, močového měchýře a střev.
Z komplikací v průběhu hojení se může jednat o nutnost užívání antibiotik při zánětlivých komplikacích.

JAKÉ JSOU ALTERNATIVY VÝKONU
Žádné jiné vyšetření nemůže poskytnou reprezentativní vzorek pro mikroskopické vyšetření sliznice dutiny
děložní a vyloučení onkologického onemocnění.

Prohlašuji, že mi byl vysvětlen důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení i možná rizika a
komplikace plánovaného výkonu. Měla jsem možnost se zeptat na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému
výkonu zajímá a obdržela jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměla.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. VYSVĚTLUJÍCÍ POHOVOR PROVEDL
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