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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 

 

 

 

 

Označení zdravotního výkonu: ODSTRANĚNÍ CYSTY BARTHOLINIHO ŽLÁZY 

  

Vážení paní, 

bylo Vám doporučeno řešení problému s  cystou nebo abscesem vchodu poševního. Chtěli bychom Vám proto 

poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.   

 

Podstatou operace je  

1/ vyoperování cysty chirurgickým odstraněním v jedné fázi a následná plastická úprava – exstirpace či 

2/ vypuštění zánětlivého obsahu - incize 

 

Vlastní výkon  

Operace se provádí v celkové narkóze. 1/ Jednofázový výkon spočívá v pečlivém vyoperování cysty asi z 3 cm 

dlouhého řezu nebo 2/ Incize 1 cm a zavedení drénu  

 

Možné alternativy výkonu: 

Incize ( event.tzv.marsupializace ) - podstatou je vypuštění obsahu cysty či abscesu, výplach a drenáž. Tomuto 

postupu se dává přednost při zánětlivě změněné žláze a akutních potížích pacientky. Nevýhodou je možné 

opakování obtíží s Bartholinskou žlázou. 

Konzervativní postup – vyčkávací postup bez operačního zákroku. Nevýhodou je nejistý výsledek a možné 

zkomplikování stavu a opakování potíží. 

Určitou nevýhodou exstirpace je déletrvající výkon v celkové narkoze a jizva.   

 

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 většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. Po operaci se v okolí 

řezu může vyskytnout přechodně hematom ( krevní podlitina ). Další možné komplikace mohou vzniknout při 

podání narkózy. Bližší informace poskytuje lékař anesteziolog. 

  



 

IS GYP 06 Odstrasnění cysty Bartholiniho žl.docx, verze: 03   2/2 

Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838 

 

Možné následky výkonu: 

Hojení trvá obvykle asi 2 – 3 týdny. Pobyt v nemocnici bývá obvykle 2 dny. Pracovní neschopnost při normálním 

průběhu cca týden až 10 dní. Operace nemá následky na menstruační cyklus, na sexuální život nebo možnost 

otěhotnění a porodu .  

 

I u nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávicího a močového ústrojí.  

Špatné hojení operační rány s opakovanými převazy, teploty, možné vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy. 

V některých případech je nutné tyto následky řešit reoperací. 

 

Předpokládaný rozsah operačního výkonu:     incize 

             

                                                                               exstirpace 

 

 

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 odstranění cysty nebo abscesu Bartholiniho žlázy. 

 

 

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  

 

 

 

 
 


