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Vážený pane, 
 

rozhodl jste se pro výkon zvaný vazektomie, tedy o podvázání chámovodů 
(semenného provazce). Cílem této operace je přerušení cesty spermií z varlete do 
ejakulátu. Jedná se o metodu mužské sterilizace. Následně, v jistém časovém odstupu 
od výkonu, již není možno partnerku oplodnit fyziologickou (normální) cestou při 
sexuálním styku. Oplodnění by bylo možné jen cestou specializovaného pracoviště 
reprodukční medicíny. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis výkonu: 
 

Operace se provádí v poloze na zádech, nejčastěji v místním umrtvení (lokální 
anestézie). Někdy je možno výkon provést i v anestézii celkové. Lékař v šourku vyhledá 
prsty chámovod (na pohmat tuhý provazec), poté provede krátký řez přes kůži a 
opatrně chámovod vypreparuje tak, aby nepřerušil krevní zásobení varlete. Chámovod 
na dvou místech podváže a vytne jeho část v délce asi 1 - 2cm. Tento vzorek se odešle 
k histologickému vyšetření, zda byl skutečně vypreparován a přerušen chámovod. Kůži 
následně sešije, nejčastěji stehy, které se sami vstřebají, a proto je není nutné 
odstraňovat. Stejným způsobem postupuje na druhé straně. Výkon trvá přibližně 15 - 20 
minut. 

 
Alternativy výkonu: 
 

Alternativou k tomuto výkonu je výkon neprovést. V takovém případě hrozí 
možnost nechtěné oplodnění partnerky při nechráněném pohlavním styku. 

 
Péče po výkonu: 
 

V případě hospitalizace budete po operaci monitorován na standardním oddělení 
Urologie. Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat a zahájit příjem stravy per 
orálně. Budeme se snažit předejít možným pooperačním komplikacím a v případě jejich 
vzniku jich co nejdříve efektivně odstranit.  



 
Komplikace po výkonu: 

 
Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý operační výkon je 

zatížen množstvím komplikací, které se objeví hned po operaci, nebo v pozdějším 
období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty smrtelné. Některé z nich najdete v 
následujícím přehledu: 
 

Časné komplikace  
 
Krvácení  patří mezi možné pooperační komplikace obecně. V extrémním případě, 

když je krvácení významné, může skončit novou operací, jejímž cílem je 
krvácení zastavit. 

Teplota  téměř po každé operaci se může objevit zvýšená teplota. Ta není 
způsobena infekcí, ale reakcí organismu na operaci. V tomto případě 
teplota nepřevyšuje 38°C a během 48 hodin odezní. 

Bolest  je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci. Té se zabránit nedá, dá se 
však účinně tlumit. Vnímání bolesti je u každého jiné, nelze tedy dopředu 
odhadnout její intenzitu. Pokud budete trpět bolestí, pak si neváhejte říci 
ošetřujícímu personálu. 

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. Infekce se objevuje až 
několik dnů po operaci. Projevuje se zvýšením bolesti v ráně, vzestupem 
teploty, zatvrdnutím v ráně a celkovým zhoršením stavu. Pokud budete 
některý z těchto příznaků pozorovat, ihned upozorněte ošetřující personál 

 
Pozdní komplikace 

 
Zánět   zánět varlete nebo nadvarlete – postižení zmíněných lokalit infekcí, které 

je doprovázeno bolestí v místě, zarudnutím, teplotou, otokem. V případě 
podezření vyhledejte urologa. 

Rekanalizace chámovodu 
zřídka může po úspěšné sterilizaci dojít po několika letech k pozdní 
rekanalizaci, tedy spontánnímu obnovení průchodnosti chámovodu, a tím 
znovunabytí schopnosti oplodnění, což se vyskytuje v méně jak 0,1 % 
případů. 

Rozpadnutí operační rány 
otevření operační rány v místě původního řezu se sekrecí, nebo hnisáním 

je další 
komplikací. V případě, že to u sebe pozorujete, pak vyhledejte urologa.  

 
Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření 
prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných 
komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například: 
 

Obecné komplikace 
 
Alergická reakce  

tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i v 
pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo 
desinfekční prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, svědění 



kůže, ale může mít i podobu závažnější jako jsou dechové obtíže, celková 
slabost, pokles krevního tlaku s rozvojem šokového stavu. Projevuje se 
nejčastěji do několika vteřin nebo minut po podání léku nebo desinfekčním 
prostředku (při desinfekci operačního pole). Tato reakce se může 
vyskytnout také kdykoli i u pacientů, kteří dosud nejsou na nic alergičtí. 
Pokud budete podobnou reakci pozorovat, pak ihned informujte zdravotní 
personál. 

Riziko závažného postižení a smrti 
Každá operace i pooperační průběh může ve výjimečných případech mít 
závažné komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke smrti 
pacienta 

 
Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit. 
 
Doporučení po propuštění: 

 
V případě hospitalizace je její délka 1-2 dny po operaci. Operace by pro vás 

neměla znamenat změnu v dosavadním dietním režimu. Jemné stehy, které 
používáme, se samy rozpustí a vypadnou do 10-14 dnů. Pokud by setrvávaly na místě 
víc jak 10 dní, požádejte o jejich odstranění Vašeho praktického lékaře, popřípadě 
urologa. Pracovní zařazení je možné hned, jakmile Vás bolest nebude omezovat a 
otok odezní. Se sexuálním životem můžete začít za týden po sterilizaci, ovšem s 
ochrannými pomůckami či jinou formou antikoncepce, pokud chcete předejít 
nechtěnému oplodnění partnerky. 

Po sterilizaci je potřeba provést dva kontrolní spermiogramy, podle 
standardních pravidel, a ověřit tak výsledek operačního zákroku. V průběhu tohoto 
období je potřeba provozovat chráněný pohlavní styk, používat ochranné pomůcky 
(kondom) nebo jinou formu antikoncepce (hormonální, pesar, nitroděložní tělísko). 
Důvodem je potřeba 10 až 15 ejakulací, než se vývodní semenné cesty zbaví zbylých 
již vytvořených spermií. Optimální, doporučená doba k používání jiných 
antikoncepčních metod jsou tři měsíce, tj. 72 dní, tedy doba, po kterou je spermie 
schopna přežít ve vývodních pohlavních cestách. Muž je po vasektomii schopný erekce 
a ejakulace 


