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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 
 

Štítek pacienta 
 
 
Označení zdravotního výkonu: STERILIZACE  
 
Vážená paní, 
rozhodla jste podstoupit sterilizaci. Sterilizace je operace, při které se přerušením nebo odstraněním 
vejcovodů zamezí možnosti přirozeného otěhotnění. Vzhledem k vysoké účinnosti sterilizace nebudete 
muset již dále používat jiné antikoncepční metody. Otěhotnění je po sterilizaci možné jen metodami 
umělého oplodnění. 

 

 
Sterilizace – popis výkonu: 
Vejcovody jsou dvě trubice vycházející z rohů děložních a směřující k vaječníku. Ve vejcovodu dochází ke 
spojení vajíčka a spermie. Podstatou výkonu je odstranění nebo úplné přerušení obou vejcovodů – 
elektrokoagulací (přerušení působením tepla) nebo stehem (mechanické přerušení). Zábrana otěhotnění 
je pouze mechanická, výkon nemá žádný vliv na hormonální činnost vaječníků nebo menstruační cyklus. 
Případné opětovné zprůchodnění vejcovodů je náročný chirurgicky výkon s nízkou úspěšností, který 
musíte hradit z vlastních prostředků. Proto je případné otěhotnění po sterilizaci většinou možné pouze 
metodami umělého oplodnění.  
 
Laparoskopická sterilizace je operace prováděná v celkové narkóze. Dutina břišní se naplní oxidem 
uhličitým, následně je malým řezem (nejčastěji v pupku) zaveden přes břišní stěnu laparoskop. To je 
optický přístroj, který umožní prohlédnout dutinu břišní i malou pánev a pod jehož kontrolou se operuje. 
Pokud si přejete pouhé přerušení vejcovodů, z malého řezu v podbřišku zavede lékař operační nastroj, 
kterým oba vejcovody přeruší. Pokud si přejete odstranění obou vejcovodů, je nutné v podbřišku provést 
dva malé řezy, kterými jsou oba vejcovody odstraněny a přes tyto řezy vyjmuty ven z břišní dutiny. Poté 
je výkon ukončen. Organismus ženy je v případě ideálního průběhu minimálně zatížen. 
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Beru na vědomí možné komplikace: 
Žádná operace není bez rizika komplikací. Nejvážnějšími jsou ,,trombóza“, tj. vytvoření se krevních 
sraženin např. do plic, kde dojde k uzavření žilního řečiště. Další komplikací bývá krvácení během 
operace nebo infekce operační rány či močových cest v období pooperačním. Výjimečně, zejména při 
komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické úchylky), může dojít k neúmyslnému poranění 
okolních orgánů např. střev, močového měchýře či močovodu.Tato poranění mohou vést k rozšíření 
původního operačního výkonu nebo k opakované operaci. Velmi vzácnou komplikací může být poranění 
velké tepny, které může vést až ke smrtelnému krvácení. 
 
 
Možné alternativy: 
Laparotomický přístup – větším řezem přes všechny vrstvy stěny břišní. Určitou výhodou může být 
přesnější zhodnocení poměrů v dutině břišní. Nevýhodou je delší operační čas, delší doba celkové 
narkózy, delší doba hospitalizace a rekonvalescence, větší operační rána a s ní spojená delší doba hojení 
a větší riziko možných pooperačních komplikací. 
 
 
 
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. 

 
Podle výše uvedeného poučení o riziku pozdějšího vzniku nádoru vaječníků jsem se rozhodla pro 
následující způsob provedení sterilizace: 

a) pouhé přerušení obou vejcovodů (celkově dvě drobné jizvy na břiše) 
b) úplné odstranění obou vejcovodů (celkově tři drobné jizvy na břiše) 

 
 
 
 
 
 
Podpis lékaře, který poučení provedl:  ………………………………………………………. 
 
 
Podpis svědka poučení:       ………………………………………………………. 
 
 
Podpis pacientky:          ………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
V Jablonci nad Nisou  dne:  


