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Poučení pacientky o operaci sestupu rodidel vaginální cestou 
pomocí polypropylénové síťky 

 
Pacientka   …………………..   ……………………  ………. Rodné číslo………………. 
                                       jméno                                       příjmení   titul 
 

oddělení operační gynekologie 
                                                                                                                          jmenovka 
 
 
 

Důvod výkonu: 
 
 
Vážená paní, 
 
     přicházíte k operačnímu výkonu jehož cílem je upravit anatomické poměry při sestupu rodidel. 
Jedná se o operační výkon, který se provádí vaginální cestou. Abychom dosáhli co nejlepších 
výsledků, byla v důsledku nových technologií vypracována operační metoda,  která umožňuje 
nápravu anatomických poměrů při sestupu rodidel za pomoci polypropylénové síťky. Mesh(síťka) 
s polypropylénu (umělých vláken) se při operaci umístí pod poševní sliznici, kde potom nahrazuje 
ochablé vazivo a umožňuje spolu s fixací (ukotvením) síťky k silným vazům na pánevním dně 
zpevnění a nápravu anatomických poměrů. 
 
Operační postup: 
Celková nebo spinální anestesie 
Po preparaci vaziva pod poševní sliznicí se do vzniklého prostoru umístní polypropylénová síťka, 
která se následně ukotví k příslušným vazům pánevním, a tím se vytvoří opora pro povolené tkáně 
a obnovuje se anatomické uložení rodidel. 
 
Možné komplikace: 
 
Vzhledem k tomu, že operované tkáně jsou velice křehké a pochva intimně souvisí s močovými 
cestami a trávícím traktem, jde o výkon velice delikátní a náročný. Kromě všeobecných 
komplikací, které bohužel provázejí každý operační výkon (trombóza, embolie,infekce,krvácení) je 
tento výkon spojen i s dalšími možnými komplikacemi. Jedná se o poranění močových cest 
(močového měchýře) a poranění střeva, protruze síťky (proříznutí síťky do pochvy nebo 
konečníku). 
Další možnou pozdní komplikací těchto výkonů je vytvoření píštěle (komunikace) mezi pochvou a 
močovým měchýřem event. střevem. Tato komplikace vyžaduje následně další operační výkon. 



 

  

Našim přáním je, aby výkon proběhl bez komplikací k Vaší i naší spokojenosti. I přes pečlivou 
operační techniku ale může dojít k výše uvedeným komplikacím. 
 
Komplikace související s anestesií (uspáním) Vám vysvětlí lékař – anestesiolog. 
 
Po provedení těchto operačních výkonů, byste se měla vyvarovat zvedání těžkých břemen 
minimálně 4 týdny a po tuto dobu byste neměla mít pohlavní styk. Pooperační kontrola je za 3-4 
týdny po operaci.Případné obtíže je nutné konzultovat s lékařem ihned. 
 
Alternativou  této operace jsou plastiky poševní bez použití implantátů. 
 

Byl/a jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. 
Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé 
otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací. 
 
Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit moji lé čbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením 
přenosné choroby. 
 
Souhlasím s navrhovaným postupem léčby dne  ….…………v………………..hod . 
                           

                              ………………………………..         

             Podpis pacientky                       

 
 
 
Hradec Králové dne ……………………v……………hod.  
                                                                                                   
 
………………………………… 
Jmenovka a podpis lékaře/řky 
 
/x/ vyplní zdravotnický zaměstnanec, nehodící se škrtne 
 


