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Urologické oddělení
MUDr. Ženíšek Jaroslav Ph.D. primář

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM
Uretroplastika u ženy
Diagnóza, která vede k provedení zdravotního výkonu:
Striktura (zúžení) močové trubice
Popis zdravotního výkonu:
Účelem tohoto zdravotního výkonu je rekonstrukce(plastika) močové trubice s cílem odstranit její
zúžení, přerušení či nahradit chybějící část, v kterékoli místě, a tím odstranit potíže s močením či
obnovit schopnost močit.
Zdravotní výkon bude probíhat takto:
Po přípravě (oholení, podání nízkomolekulárního heparinu, podání antibiotik), v celkové anestezii,
v poloze na zádech, s dolními končetinami zavěšenými tak, aby byla přístupná oblast zevního genitálu,
resp. poševního vchodu, tzv. gynekologická poloha je přístup k močové trubici zjednán řezem nad jejím
zevním ústím, ve tvaru U, s vrcholem směrem ke klitoris. Močová trubice s jejím zúžením je obnažena a
vytažena z oblasti pod stydkou kostí. Tím je zpřístupněno zúžení, které je na zadní straně (blíže ke
klitoris) protnuto až do zdravé části na obou koncích. Do otevřené močové trubice je vložena záplata
bud z dutiny ústní (z oblasti tváře, oblasti dolního rtu) nebo z přední stěny poševní. Záplata je ve svém
uložení fixována pokračovaným stehem. Poté je močová trubice uložena a fixována zpět do své
původní polohy, na závěr je sešita operační rána mezi ústím močové trubice a klitoris.
Je zaveden permanentní katetr na dobu 2-3 týdnů do močové trubice. Moč může být odváděna i další
cévkou zavedenou v podbřišku, přes stěnu do močového měchýře, pokud tak již nebylo učiněno před
operací. Po celou dobu jsou podávána antibiotika. Před odstraněním permanentního katetru se provádí
RTG vyšetření.

Obrázek 1

Obrázek 2

Možná rizika doporučeného zdravotního výkonu:
Byla jsem dále poučena, že lékařem doporučený výkon má následující rizika:

8/2021
tel.: +420 567 157 203
gsm: +420 602 475 077

e-mail: zenisekj@nemji.cz
web: www.nemji.cz

IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 18736681 / 0100

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Urologické oddělení
MUDr. Ženíšek Jaroslav Ph.D. primář

Krvácení v oblasti operace, bezprostředně po výkonu, dále možnost infekce a komplikovaného hojení
s ovlivněním výsledku operace, možnost močové píštěle, tedy komunikace mezi močovou trubicí a
pochvou, s únikem moče píštělí v průběhu močení
Mezi další, spíše pozdní komplikace patří recidiva zúžení v 5-30 %, v závislosti na rozsahu plastiky a
její lokalitě.
Vzácnou komplikací výkonu může být tromboembolická příhoda, zhoršení interního či neurologického
stavu, v závislosti na věku a přidružených chorobách.
Kromě uvedených komplikací může během výkonu dojít k dalším vzácným komplikacím. Komplikace
mohou vést k nutnosti operačního výkonu, hospitalizace a další léčby, ve velmi vzácných případech až
k trvalému postižení nebo úmrtí pacienta. Pacientka si dále uvědomuje, že provedením zdravotního
výkonu nemusí být dosaženo očekávaného výsledku.
Poučení o případných alternativách shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu, jejich
přednostech, rizicích:
Byla jsem poučena, že jako alternativa místo shora lékařem uvedeného a doporučeného výkonu je
možné provést v případech, kdy se jedná o zúžení močové trubice tyto zákroky:
Optická uretrotomie
Indikace je dána stavem onemocnění
Vzala jsem na vědomí, že tato alternativa má oproti lékařem doporučenému výkonu tyto výhody:
Menší invazivita (výkon probíhá bez řezu, endoskopicky, přístrojem zavedeným do močové trubice)
Ale současně tyto nevýhod:
Nízká účinnost
Dilatace močové trubice
Vzala jsem na vědomí, že tato alternativa má oproti lékařem doporučenému výkonu tyto výhody:
Menší invazivita
Ale současně tyto nevýhody:
Potřeba provádět dilatace až do konce života
Předpokládaná doba hospitalizace: zpravidla 1 týden
Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení
příslušného výkonu, lze-li takové předpokládat:
Po dobu zavedení cévky, zvýšená hygiena, péče o katetr, do zhojení sexuální abstinence. V závislosti
na charakteru práce, pracovní neschopnost 3 týdny, výjimečně déle.
Prohlašuji, že jsem byla lékařem úplně a srozumitelně poučena o povaze svého onemocnění a
plánovaném výkonu. Byla jsem poučena i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě
neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měla možnost klást lékaři doplňující otázky, a
pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědoma všech rizik i
komplikací spojených s tímto výkonem. Byla jsem poučena o tom, že mohu svůj souhlas s
výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato
provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné ohrožení zdraví́ nebo
ohrožení života. Byla jsem informována a vzala jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku
uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměla a s výkonem
souhlasím.
Jméno a příjmení pacientky ......................................................................
Rodné číslo pacientky ...............................................................................
V Jihlavě dne: ......................
Podpis pacientky...................................................
Podpis lékaře......................................................
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