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Pracoviště: Gynekologicko – porodnické oddělení 

 

Štítek pacienta 

 

 

Označení zdravotního výkonu: VAGINÁLNÍ  HYSTEREKTOMIE,  POŠEVNÍ  PLASTIKY 

 

Vážená paní, 
na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena operace vaginální hysterektomie samostatně, event. 

s přední či zadní plastikou poševní stěny anebo plastiky obě najednou . 
 
 

Operační postup: 
Provádí se v celkové anestezii či svodné regionální analgezii, v gynekologické poloze stejné jako běžném gyn. 

vyšetření. Odstranění dělohy při prosté vaginální hysterektomii se začíná odpreparováním stěny pochvy a 

močového měchýře od dělohy. Po proniknutí do dutiny břišní se v prostoru za dělohou provede podvázání a 

odstřižení vazů ukotvující dělohu v pánvi, poté se provede podvázání a ostřižení děložních cév a nakonec oddělení 

zbytků vazů podél dělohy. Děloha se vyjme poševní cestou z břišní dutiny ven, zkontroluje se krvácení. Pokud se 

provádí i odstranění vejcovodů s vaječníky, provádí se buď samostatně po vyjmutí dělohy či společně s dělohou, 

kdy se též pro jejich oddělení musí podvázat přívodné cévy k těmto orgánům. Po vyjmutí se provede uzavření 

pobřišnice, do kleneb poševních se všijí pahýly závěsných vazů děložních pro prevenci sestupu poševního pahýlu a 

nakonec se sešije stěna pochvy. V případě provedení přední plastiky se vysouvá močový měchýř mimo oblast 

přední stěny děložní či přední stěny pochvy. Při zhoršeném držení moče se provádí podložný steh pod močovou 

rouru. Odstraňuje se odpreparovaná přebytečná stěna pochvy a tyto okraje pochvy se pak opět sešívají k uzavření 

defektu ve stěně pochvy. Toto odstřižení přebytečné stěny pochvy a její sešití se provádí buď s ohledem ke 

skutečnosti, kdy paní uvede, že má nadále se svým partnerem pohlavní styk anebo se pochva sešívá již bez ohledu 

na kohabitaci. Pokud již paní pohlavní styk nemá, pochva se sešívá daleko pevněji s lepší prognózou, že již nedojde 

k opětovnému vyhřeznutí poševních stěn. V případě zadní plastiky se provádí krátký cca 2 – 3 cm podélný či 

příčný řez ve střední čáře na zadní straně poševního vchodu a protíná se i stěna pochvy v místě operované zadní 

plastiky. Odpreparuje se poševní stěna, provede se její odstřižení v rozsahu jejího výhřezu, následně se sešijí svaly 

zvedačů pánevního dna. Nakonec se sešije opět pochva k jejímu zacelení a sešití kůže na poraněné hrázi. Rozsah 

zevního poranění je v konečné fázi pouze takový, jako mají ženy po běžném nástřihu hráze po porodu. Po prostém 

odstranění dělohy pochvou a po přední plastice poševní nemá operovaná paní zevně defekt žádný.  

 

Důsledky operace: 

Rozsah konečného operačního poranění jsme uvedli již výše. Po poševních operacích se předpokládá několikadenní 

krvácení z pochvy. Toto krvácení je bezprostředně po operaci silnější a během několika dnů postupně slábne. 

Celkem ale může trvat krvavé špinění 2 – 3 týdny vzhledem k tomu, že pochva je polouzavřené prostředí a principy 

hojení jsou trochu odlišné než třeba hojení na kůži, kde je přístup vzduchu. Vzhledem k tomu, že při poševních 

operacích tohoto typu, který Vás čeká, manipuluje s močovým měchýřem a v konečném důsledku se mění i jeho 

poloha, dochází často k případům zadrženého močení, kdy paní má potřebu močit, ale spuštění vyprázdnění 

měchýře nelze nastartovat. Z tohoto důvodu se musí paní cévkovat nebo je na několik dní zaveden do močového 

měchýře katétr (cévka). Ve většině případů se každá paní do několika dnů rozmočí, pokud tak není, pokračuje se 

v cévkování, podávají se na rozmočení různé léky, event. se provádí vyplachování příslušnými léky měchýře 

cévkou. Další možný důsledek operace je plynatost střev. Toto se stává po jakékoli břišní operaci – poševní 

odstranění dělohy je ve skutečnosti též břišní operací, ale tzv. “spodem“. Při špatném spontánním odchodu plynů  
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se hůře a později chodí na ,,velkou“. Dobrou prevencí proti špatnému rozmočení a plynatosti je včasný pohyb 

operantky ihned po jejím procitnutí po narkóze. Je dobré skrčovat nohy v kotnících, kolenech, kyčlích, přetáčet se 

na bok. Nebojte se, stehy po provedené operaci Vám nepopraskají. Je dobré po operaci brzy vstát, nejprve 

v doprovodu se sestrou, jakmile si budete věřit a domluvíte se s personálem, můžete vstávat i sama. Tento pohyb je 

též neméně důležitý pro prevenci embolie a zánětu žil dolních končetin po operaci. Po jakémkoliv operačním 

zákroku na lidském těle můžete pociťovat bolest. Nejčastěji jsou to bolesti v podbřišku, v zádech, na hrázi, Tyto 

bolesti nejsou ale velké, většinou menší, než bývají po břišních operací provedených řezem přes stěnu břišní 

klasickým přístupem. Pokud se odstraní děloha, zbydou v dutině břišní vaječníky s vejcovody, pokud se odstraní i 

tyto, zbyde jen pahýl pochvy. Ten se podle již výše zmíněné dohody ponechává příslušně prostorný pro pohlavní 

styk a nebo se pochva uzavírá tak, že styk již není možný. Před a po operaci se prodávají léky pro prevenci proti 

embolii a zánětu žil, léky na tlumení bolesti, někdy léky proti infekci močové či celkové. Pokud žena užívá léky na 

jiné choroby, užívá je podle dohody s ošetřujícím lékařem. Lze podat i léky na spaní, důležitý je přísun tekutin, po 

každé operaci je nutné se hodně zavodňovat, zvláště pak u starších žen. Délka hospitalizace většinou závisí na 

době, kdy se paní nejprve sama rozmočí, má stolici, nemá bolesti a celkově se cítí dobře,přiměřeně krvácí. Celková 

doba hospitalizace po vaginální hysterektomii či plastikách poševních je 5 – 10 dní. Stehy jsou pouze vnitřní, 

vytahovat se nemusí, vstřebají se samy. Po zadní plastice je několik kožních stehů na hrázi, tyto jsou většinou šity 

materiálem, který se též sám vstřebá a nemusí se tudíž odstraňovat ,,taháním“. Délka pracovní neschopnosti je 

průměrně 6 - 8 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. Drobnou komplikací může být zánět žíly na 

ruce, kde se během operace podávaly léky v narkóze či antibiotika. Další možné komplikace mohou být následkem 

narkózy. Tyto Vám vysvětlí lékař anesteziolog 

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 vaginální hysterektomie a event.  poševních plastik. 

 

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 

                                                                                                      
 


