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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacientky s výkonem 
 
 
 

 
Vážená paní, 
vzhledem k tomu, že se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší 
osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informována. 
 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována cerclage. 
 
Co je cerclage a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Cerclage je operační výkon prováděný v průběhu těhotenství v případě, kdy čípek děložní (hrdlo děložní) je 
zkrácen nebo se předčasně otevírá. Hovoříme o jeho „nedostatečnosti“. Neošetřené nadměrné zkracování 
a otevírání hrdla děložního může vést k potratu nebo předčasnému porodu. 
 
Alternativy výkonu: 
Náhradou výkonu je zavedení pesaru do pochvy, tj. gumového kroužku, který formuje děložní hrdlo. Riziko vzniku 
vaginální infekce při zavedeném pesaru několikanásobně převyšuje benefit takového postupu, a proto se tento 
postup používá zřídka. 
 
Jaký je režim pacientky před výkonem: 
Po dobu minimálně 6 hodin před výkonem nemůžete přijímat tekutiny a stravu. Vyprázdnění střev se neprovádí. 
Anesteziolog může předepsat podání různých léků v rámci premedikace. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Cerclage může být účinnou léčebnou metodou pouze v případě předčasného dozrávání a měknutí tkání děložního 
hrdla. Provádí se, je-li pravděpodobné, že riziko hrozícího potratu je vyšší, než je riziko výkonu. 
V případě předčasné děložní aktivity nelze cerclage provést. 
Další možností je takzvaná preventivní cerclage, kdy lze zkracování a otevírání hrdla děložního předpokládat – 
zejména po opakovaných potratech v důsledku nedostatečnosti hrdla děložního. 
Cerclage je možno provést jen tehdy, není-li přítomen v rodidlech ženy zánět. 
Cerclage se většinou provádí mezi 16. až 24. týdnem těhotenství. Nad 24.týden gravidity se její provedení připouští 
jen ve zcela výjimečných případech. 
Cerclage se provádí buďto v celkové nebo ve svodné anestézii. Svodná anestézie znamená znecitlivění jen 
dolní části těla (od pasu dolů). Druh použité anestézie doporučí lékař anesteziolog. 
Provedená cerclage zajišťuje uzavření hrdla děložního naložením a utažením nevstřebatelného stehu okolo čípku 
děložního. Výkon však není bez rizika. V některých případech může i správně indikovaná a správně provedená 
cerclage vést ke zvýšené aktivitě děložní svaloviny (ke stahům) a tím k potratu nebo předčasnému porodu. 
V těchto případech je nutno cerclagový steh odstranit. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 

- anesteziologické komplikace při výkonu včetně neadekvátní reakce organismu na podané medikamenty, 
- poranění děložního čípku a krvácení při výkonu nebo po něm (určitý stupeň krvácení doprovází výkon 

téměř vždy, silnější krvácení z čípku se objeví zcela výjimečně). Podráždění děložního čípku vedoucí ke 
stahům dělohy je častá komplikace, vyskytující se od 5 do 25% případů (v případě této komplikace je 
nutno steh odstranit, protože hrozí poranění čípku děložního prořezáním stehu), 

- odtok plodové vody (je důsledkem podráždění děložní svaloviny a nástupu děložních stahů nebo přestupu 
infekce z poševního prostředí na plodové obaly). 

 
U předčasného odtoku plodové vody je riziko následného potratu 95%, u podráždění děložní svaloviny a nástupu 
děložních kontrakcí činí riziko potratu asi 25%. 
 
 
 
 

Cerclage 
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Jaký je režim pacientky po provedení výkonu: 
Bezprostředně po výkonu je někdy nutné podávat infuzi s tokolytiky, které tlumí děložní činnost. Doba hospitalizace 
závisí na porodnickém nálezu a klinickém stavu. Většinou je možná dimise (propuštění) za 3-5 dnů, ale 
hospitalizace může trvat i několik týdnů. 
Pokud komplikace nenastanou, pak se cerclagový steh odstraňuje většinou mezi 36. až 38. týdnem těhotenství. 
K němu již není zapotřebí anestézie. Odstranění cerclagového stehu někdy provází slabší krvácení, což není 
považováno za komplikaci. 
 
Identifikační údaje pacientky: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Cerclage 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 
 
 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měla jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměla. S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
 

Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajila jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
 

Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 

 

V Ostravě dne:    
 podpis pacientky, zákonného zástupce, opatrovníka 

 
 


