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Štítek pacienta 

 

 

Označení zdravotního výkonu: LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ  NEBO OPERAČNÍ VÝKON  

  

 

Vážená paní, 

na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena laparoskopická operace.  

 

 

Účel tohoto zdravotního výkonu: 
Laparoskopie může být: 

1. Diagnostická – pouze k přehlédnutí malé pánve a dutiny břišní. 

2. Operační – s výkonem na vejcovodech, vaječnících nebo děloze. 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto - operační postup: 
V celkové anestezii se naplní dutina břišní oxidem uhličitým, následně je malým řezem (nejčastěji v místě pupeční 

jizvy) zaveden přes břišní stěnu laparoskop. To je optický přístroj, který umožní prohlédnout dutinu břišní i malou 

pánev a pod jehož kontrolou se operuje. Pokud se jedná pouze o diagnostickou operaci, není nutné provádět další 

řezy v břišní stěně. Pokud je plánován laparoskopický operační výkon, je nutné provést další drobné kožní řezy, 

kterými jsou do dutiny břišní zaváděny operační nástroje. Jsou-li při operaci odstraněny nějaké tkáně (vaječník, 

vejcovod, cysta vaječníku, atd…), vytahují se krátkými řezy přes břišní stěnu. Pro nečekanou obtížnost operace 

nebo nepředvídatelné komplikace je někdy nutné laparoskopicky započatou operaci dokončit větším řezem přes 

břišní stěnu. 
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Laparoskopická chromopertubace 
Při nemožnosti otěhotnět se někdy provádí diagnostická laparoskopie s chromopertubací. Jedná se o metodu 

vyšetření průchodnosti vejcovodů, kdy se zavaděčem přes pochvu a děložní čípek do dělohy a vejcovodů vstříkne 

kontrastní tekutina (barvivo). Zároveň se laparoskopem (optickým přístrojem) v břiše sleduje, zda tekutina 

z vejcovodů vytéká do dutiny břišní. Tím se ověří jejich průchodnost. 

 

Byla jsem poučena o možných důsledcích operace: 
Odstranění nebo přerušení jednoho vejcovodu – pouze snížení šance na přirozené otěhotnění, bez dalších vlivů na 

život ženy. Odstranění nebo přerušení obou vejcovodů – nemožnost přirozeného otěhotnění, bez dalších vlivů na 

život ženy (normální hormonální činnost vaječníků, normální menstruace). 

Odstranění jednoho vaječníku – bez ovlivnění života ženy. Odstranění obou vaječníků – jsou-li odstraněny ženě 

před menopauzou (= „přechodem“), objeví se obtíže spojené s nedostatkem ženských hormonů – uměle navozený 

„přechod“ (návaly, nespavost, vyšší riziko osteoporózy, …). Chybějící ženské hormony je v některých případech 

možno doplnit formou tablet nebo náplastí, a přechodové obtíže tak zmírnit. Zároveň již není možnost přirozeně 

otěhotnět. Jsou-li vaječníky odstraněny ženě po menopauze, neovlivní to nijak život ženy 

Beru na vědomí možné komplikace: 
I přes veškerou naši snahu není žádná operace bez rizika komplikací. Mezi nejčastější patří krvácení během 

operace nebo po ní. Další komplikací může být infekce a zánět operační rány, močových cest nebo některých 

dalších orgánů břišní dutiny v pooperačním období. Výjimečně, zvláště při komplikova- 

ném výkonu (otylost, srůsty – zejména po opakovaných operacích, anatomické odchylky, atd.), může dojít 

k neúmyslnému poranění okolních orgánů, např. střev, močového měchýře, močovodu, nervů, cév. Tato poranění 

mohou vést k rozšíření původní operace nebo k operaci opakované. Vzácnou komplikací jsou ,,píštěle“, tj. 

samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem a pochvou, která pak  k úpravě stavu vyžadují další 

operační výkon. Velmi vzácnou komplikací může být poranění velkých cév, které může vést až ke smrtelnému 

krvácení. Silné krvácení může vést až k poruše krevní srážlivosti, která následně zhoršuje dosavadní krvácení a 

může vést i ke smrti. Jednou z nejzávažnějších komplikací je ,,trombóza s následnou embolií“, tj. tvorba krevních 

sraženin nejčastěji v žilách dolních končetin nebo pánve. Tyto krevní sraženiny mohou být následně krevním 

řečištěm zaneseny do plicních cév („embolie“), jejichž ucpáním může dojít až k srdečnímu i dechovému selhání 

s následnou smrtí. Velmi vzácnou komplikací může být poranění velké tepny, které může vést až ke smrtelnému 

krvácení. Ve zcela výjimečných případech může dojít k selhání sterilizace. Proto doporučujeme při vynechání 

menstruace navštívit svého gynekologa. 

 

Možné alternativy: 
Laparotomický přístup – řezem přes všechny vrstvy stěny břišní, zůstává větší jizva. Někdy může být určitou 

výhodou přesnější zhodnocení poměrů v dutině břišní. Nevýhodou je delší operační čas, delší doba celkové 

narkózy, delší doba hospitalizace a rekonvalescence a větší riziko možných pooperačních komplikací.  

 

 

Předpokládaný rozsah operačního výkonu:……………………………………...…………………… 

 

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

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 laparoskopie. 

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  


