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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 

 

Štítek pacienta 

 

 

Označení zdravotního výkonu: OPERACE KOLPOPEXE podle BURCHE 

  

 

Vážená paní, 
na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena operace podle Burche. Chtěli bychom Vás blíže 

informovat o plánovaném výkonu. 

 

 

Účel zdravotního výkonu: 
Řešení potíží s únikem moči. 

 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto - operační postup: 
V celkové nebo svodné anestezii, po zavedení cévky do močového měchýře, se provede řez v podbřišku. Postupně 

se proniká přes jednotlivé vrstvy břišní stěny až do prostoru nad pobřišnicí, ne tedy až do dutiny břišní. Zde je 

nutné ozřejmit uložení močového měchýře a močové trubice a vypreparovat fascii poševní, která se posléze pomocí 

silonových stehů na obou stranách zavěšuje k vazu na zadní stěně stydké kosti. Na závěr je do operovaného 

prostoru zaveden Redonův drén k odsávání zbytků krve a tkáňových sekretů a stěna břišní je sešita po vrstvách. 

 

 

Po operaci:  
Po operaci je nutné několik dní ponechat cévku v močovém měchýři. Po jejím odstranění někdy ještě několik dní 

přetrvává zadržování moče, takže je nutné opakované cévkování, než se obnoví normální močení. Definitivní efekt 

na udržení moče je možné zhodnotit až po několika týdnech. Operace neovlivňuje plodnost ženy, hormonální 

činnost vaječníků, pravidelnost měsíčního krvácení ani jiné funkce gynekologických orgánů. Neovlivňuje též 

průběh dalšího intimního života. Další těhotenství po operaci však není vhodné, protože může zrušit efekt operace a 

obnovit tak nedržení moče. V pooperačním průběhu je nutné podávat léky jako prevenci zánětu žil, prevenci zánětu 

močových cest, dále proti bolesti a na spaní. Délka hospitalizace je okolo 7- 10 dnů, délka pracovní neschopnosti 

průměrně 6 týdnů. 

 

Možné 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 nebo infekce operační rány či močových cest v období pooperačním. Výjimečně, zejména 

při komplikovaném výkonu (obezita, anatomické úchylky), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů 

např. močového měchýře či močovodu. Tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo  

k opakované operaci. 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 velké tepny, které může vést až ke smrtelnému krvácení. Další možné komplikace mohou být 

následkem narokózy. Tyto Vám vysvětlí lékař anesteziolog. 
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Alternativní řešení: 

Konzervativní neoperační způsob,který pacientku nezatíží operací. Ale v určitém stupni příznaků inkontinence 

nemá konzervativní léčba velké procento úspěšnosti. 

Tahuprosté páskové metody – TOT, TVT, TVT-S – minimálně invazivní metody. 

Smyčkové metody – v dnešní době již minimálně používané pro menší dlouhodobou úspěšnost. 

 

 

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 kolpopexe podle Burche. 

 

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 

 

 

 
 


