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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 
 

Štítek pacienta 
 
 
Označení zdravotního výkonu: KONIZACE 
 
 
Vážená paní, 
byla Vám doporučena operace děložního čípku. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by 
prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.   
 
 

Účel zdravotního výkonu: 
Dosavadní výsledky vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Byla Vám provedena všechna 
dostupná vyšetření, ze kterých vyplývá, že je nutný operační výkon k přesnému určení rozsahu a 
charakteru onemocnění. Jde o výkon preventivní, který zabrání event.přechodu k nádoru.Na základě 
podrobného vyšetření odstraněné části čípku Vám sdělíme další postup.Většinou je konizace definitivní 
řešení.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační postup: 
Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně, 
event. i plastická úprava čípku. Operace se provádí v celkové narkóza. Přístup k děložnímu čípku je přes 
pochvu. Oblast změněné tkáně se vytne ve tvaru kužele, jehož vrchol směřuje k dutině děložní. Na ranné 
ploše se zastaví krvácení a je-li potřeba, čípek se i plasticky upraví. Někdy se připojuje seškrábnutí 
sliznice z hrdla děložního a dutiny děložní, aby bylo možno vyloučit nepříznivé změny těchto tkání.  
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Komplikace: 
Žádné pracoviště ani lékař vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné 
komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např.: 
,,trombóza“ (tvorba krevních sraženin, např. v dolních končetinách), ,,embolie“ (uzavření žil krevní 
sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli. I 
přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, 
které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu s dalšími možnými komplikacemi. I v této situaci 
je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání 
narkózy. Bližší informace poskytuje lékař anesteziolog. 
 

 
Po výkonu: 
Pobyt v nemocnici bývá obvykle 1 den. Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a 
posouzení jejich změn. Hojení čípku trvá obvykle asi 4 týdny a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem.. 
Následky operace se neprojeví na menstruačním cyklu, na sexuálním životě a nebo možnosti otěhotnění 
a porodu, i když v následném těhotenství je nutné podrobnější sledování. 
 
Alternativní řešení: 
Pouze cytologické sledování onemocnění. Jedná se ale o krajně rizikové řešení. 
 
 
 
Podpis lékaře, který poučení provedl: 
 
                                                                  
…………………………………………………………………………. 
 
 
Prohlášení pacientky: 
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 měla jsem možnost 
klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
 
 
Dále prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 
s provedením zdravotního výkonu konizace děložního čípku. 
 
 
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení 
dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny 
veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví. 
 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne:  
 

 __________________________________ 

     Vlastnoruční podpis pacientky 
 event. zákonného zástupce nebo svědků 


