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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 doporučena punkční suprapubická 
epicystostomie. 
 
Co je punkční suprapubická epicystostomie: 
Jedná se o metodu, která se používá k drenáži močového měchýře. Umožňuje odtok moči mimo přirozený vývod 
močových cest (močovou trubici). Výhoda tohoto způsobu drenáže močového měchýře spočívá v tom, že se 
snažíte spontánně močit normální cestou a v případě nemožnosti se spontánně vymočit je obsah močového 
měchýře vypuštěn přes cévku. Tento způsob drenáže močového měchýře umožňuje rychlejší obnovu spontánního 
močení a výrazně snižuje riziko infekce močových cest a umožňuje zkrátit dobu hospitalizace. Odpadá tedy 
nutnost pravidelného cévkování přes močovou trubici.  
 
Alternativa výkonu: 
Alternativou punkční epicystostomie je právě pravidelné sterilní cévkování močového měchýře přes močovou 
trubici, které ale výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku zánětu močových cest a zhoršuje Váš životný komfort. 
 
Jaký je důvod tohoto výkonu: 
Došlo u Vás k přechodným potížím ve smyslu zhoršeného vyprazdňování močového měchýře, ve kterém potom 
zůstává větší množství zbytkové moči, která může být příčinou zánětů močových cest. Tahle komplikace může 
přetrvávat i několik týdnů. Z toho důvodu Vám bylo doporučeno alternativní řešení odvádění moči z močového 
měchýře. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
V lokálním znecitlivění kůže a podkoží je speciální punkční jehlou vpichem zavedena speciální cévka do močového 
měchýře přes břišní stěnu přibližně 1 cm nad stydkou sponou. Cévka zůstane zavedena až do doby kompletní 
obnovy spontánního močení. Po dobu zavedení cévky je nutné užívat antibiotika k prevenci infekce močového 
měchýře. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Žádný operační zákrok není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace dojít ke 
komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a dobře řešitelné. Alergická reakce 
v důsledku podání léčebných látek, či dezinfekčních prostředků je velmi vzácná, nelze ji však vyloučit. Výkon může 
být spojen s větší krevní ztrátou, která si vyžádá podání krevních transfuzí a látek udržujících krevní oběh. Při 
operaci může dojít k porušení močového měchýře či močovodů s nutností následné operace na močových 
cestách, poranění kliček střevních s dočasným vyšitím vývodu střeva na přední stranu stěny břišní. Při výkonu 
může dojít k poranění cévy s krvácením do podbřišku nebo do močového měchýře. Při těchto komplikacích se 
vyžaduje otevření místa vpichu v podbřišku nebo dutiny břišní z příčného nebo podélného řezu od spony stydké po 
pupeční jizvu a ošetření poranění. Také v pooperačním období může dojít ke komplikacím. Hojení operačních ran 
může být komplikováno infekcí a možným zhoršeným hojením rány. Po výkonu může dojít k infekci močových cest 
s nutností následného podání antibiotik. Četnost všech těchto komplikací se pohybuje do 3%. 
 
Jaký je režim pacientky po provedení výkonu: 
Předpokládaná délka hospitalizace závisí na původní operaci. Cévka se odstraňuje při obnovení spontánního 
močení a lze ji odstranit ambulantně. 
  

Punkční suprapubická epicystostomie 
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Identifikační údaje pacientky: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Punkční suprapubická epicystostomie 

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 

 
 


