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Gynekologicko-porodnické oddělení

Identifikace:
(štítek)

Záznam o informovaném souhlasu s poskytnutím zdravotní péče
MANUÁLNÍ VYBAVENÍ LŮŽKA Z DĚLOHY A INSTRUMENTÁRNÍ
REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ V CELKOVÉ ANESTEZII
Tento výkon se provádí po porodu vaginální cestou, kdy se lůžko samovolně neodloučí a zůstane
zadržené v děloze.
Plánovaný postup na operačním sále:
Výkon se provádí v celkové anestezii v gynekologické poloze. Při stálé desinfekci zevních rodidel zavede
lékař ruku do dutiny děložní a prsty odloučí lůžko od děložní sliznice a vybaví ho ven z dělohy. Poté se
ještě znovu prsty zkontroluje dutina děložní a je-li třeba připojí se instrumentární revize dutiny děložní,
tzn. že se nástrojem - kyretou vybaví ještě zbytky placenty a plodových obalů. Během výkonu jsou
preventivně do žíly podána antibiotika (léky proti zánětu) a pod kůži lék na ředění krve - jako prevence
tromboembolické nemoci.
Možná rizika výkonu:
Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou velmi řídké. Mezi ně patří tvorba krevních
sraženin, uzavření cévy - nejčastěji plicní, krevní sraženinou (embolie) a infekce.
I přes pečlivou operační techniku může výjimečně dojít během operace k poškození děložní stěny nebo
krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího výkonu. V této výjimečné situaci je snaha o zachování
všech vnitřních orgánů. Ve vzácných případech je při tomto výkonu zjištěno, že je lůžko vrostlé
do svaloviny děložní a pak nezbývá než odstranit dělohu i s placentou a nejsou-li komplikace vaječníky
se ponechají.
Dále ve vzácných případech může nastat velké krvácení z dělohy na podkladě povolení svaloviny
děložní (hypotonie), která nelze zaléčit medikamentózně. Proto se z vitální indikace (záchrana života)
musí provést operativní odstranění dělohy břišní cestou.
Po výkonu je žena přeložena z operačního sálu na dospávací pokoj a po stabilizaci zdravotního stavu
může s pomocí zdravotního personálu začít pečovat o své dítě. Je-li při výkonu vyšší krevní ztráta, je
provedeno laboratorní vyšetření krve a dle výsledků je lékařem ordinována případná krevní transfuze.
Po propuštění z nemocnice by měla žena dodržovat tzv. šestinedělí.

Byla jsem poučena o svém právu se svobodně rozhodnout o navrhovaném postupu při poskytování zdravotní
péče.
Souhlas pacienta nebo zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní péče
Já, níže podepsaná prohlašuji, že jsem obdržela výše uvedené informace a těmto informacím jsem
porozuměla. Lékařem mi bylo vše osobně vysvětleno, měla jsem možnost klást doplňující otázky, na které
mi bylo řádně odpovězeno.
Tomuto poučení a poskytnutým informacím jsem plně porozuměla. Výslovně souhlasím s navrhovanou
péčí a s provedením výše uvedeného výkonu.
V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných
k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s provedením veškerých dalších potřebných a neodkladných
výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví.

Dne:………….…………………………………….
Podpis pacienta (zákonného zástupce):……………
Podpis lékaře:………………………………………
Podpis zúčastněné osoby:………………………….

Hodina: …………………….

