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Zdravotnické zařízení:   Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

Pracoviště:  Gastroenterologie 

 

Lékař, který provedl poučení: 
 
  

 

Pacient/ka: 

 

  _______________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 

 

Označení zdravotního výkonu:  

Transanální endoskopická excize operačním rektoskopem 

 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je: 

Odstranění polypu nebo nádoru konečníku. 

 

Příprava před vyšetřením: 

Dobrá očista střeva je pro zdárný průběh operace podstatná. Provádí se očistná procedura tlustého 

střeva jako před koloskopií (bezezbytková dieta, příprava očistným projímavým roztokem) – viz 

zvláštní dokument „Příprava před koloskopií“. Přípravek ke střevní očistě si pacient přináší s sebou 

k hospitalizaci, předpis (recept) zajistí odesílající lékař. K hospitalizaci má dále pacient s sebou 

interní předoperační vyšetření – zajišťuje praktický lékař nebo spádový internista. Pacienty 

hospitalizujeme jeden den před vlastní operací. 
 

Důležité: 

Přineste s sebou sepsaný seznam všech aktuálně užívaných léků! 

Informujte sestru a ošetřujícího lékaře v případně, že: 

- užíváte léky na ředění krve (př. Clexane, Fraxiparine, Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, 

  Lixiana, Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, Stacyl, Godasal, Trombex, Clopidogrel, Efient, Brilique,  

  Ticagrelor, apodob.) 

  Často je nutné předoperačně výše uvedenou medikaci změnit – postupujte podle závěru  

  interního předoperačního vyšetření!   

- jste v minulosti měl alergickou reakci na kterýkoliv lék 

- trpíte poruchou srážlivosti krve nebo krevní chorobou s nízkým počtem krevních destiček 

- máte implantovaný kardiostimulátor nebo kardiodefibrilátor 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto: 

Před vlastní operací provede operující lékař na endoskopickém sále gastroenterologického oddělení 

kontrolní endoskopické vyšetření (flexibilní rektoskopii). Tímto vyšetřením lékař upřesní aktuální 

nález, může označit okolí polypu/nádoru a také určí následnou polohu pacienta na operačním stole.  

Operační zákrok je prováděn většinou v celkové anestézii, výjimečně ve svodné anestézii.            

Po šetrném roztažení análního kanálu (anální divulzi) je zaveden tubus operačního rektoskopu. 

Polyp/nádor konečníku je vyříznut nejčastěji v šíři celé stěny konečníku. Defekt je uzavřen 

vstřebatelným stehem a preparát (polyp/nádor) je vždy odeslán na histologické vyšetření. 
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Byl jsem poučen, že jako alternativu místo shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu 

lze provést:  
Operační odstranění celé části střeva obsahujícího polyp/nádor - většinou se jedná o tzv. nízkou 

přední resekci rekta. 

 

Vzal jsem na vědomí, že lékařem doporučený výkon má oproti uvedené alternativě tyto výhody: 

vzhledem k menší invazivitě je spojen s kratším pobytem v nemocnici a s výrazně menším rizikem 

komplikovaného hojení, ale současně tyto nevýhody: výkon operačním rektoskopem neumožňuje 

odběr a vyšetření tkáně z okolí konečníku včetně mízních (lymfatických) uzlin. Při zhoubném 

nádoru je tedy výkon operačním rektoskopem standardně vyhrazen jen pro časné formy nádoru.  

 

Byl jsem dále poučen, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

V případě zhoubného nádoru může být výkon operačním rektoskopem málo radikální a může 

následovat indikace k další chirurgické operaci nebo k onkologické léčbě. V případě odstraňování 

velkých polypů existuje riziko komplikovaného hojení (rozpad rány, krvácení, zánětlivé 

komplikace). Vzhledem k průměru tubusu operačního rektoskopu je možnou komplikací i lehká 

forma dočasné inkontinence stolice. 

 

Léčebný režim po výkonu: 

Dočasná dieta, nejprve jsou povoleny 1-2 dny tekutiny, dále několik dní kašovitá strava. 

Propuštění z nemocnice následuje obvykle 3-5 dnů po operaci. Další léčebný postup se odvíjí od 

výsledku histologického vyšetření preparátu. 

 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl 

poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a 

měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního výkonu:  Transanální endoskopická excize operačním rektoskopem 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: 

 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl:    Vlastnoruční podpis pacienta/ky: 

 

 

…………………………………………..                  .……………………………………… 

 

Pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat, uveďte důvody, a jak pacient projevil svou 

vůli, podpis svědka nebo podpis zákonných zástupců u dětí a mladistvých do 18 let: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………    


