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INFORMOVANÝ SOUHLAS a POUČENÍ O VÝKONU 
operace hydrokély (plastika hydrokély, vodní kýly) 

 
Hydrokéla (vodní kýla) je nahromadění tekutiny v šourku, konkrétně v obalech varlete. V dospělosti vzniká 
hydrokéla většinou souvislosti se zvýšeným nitrobřišním tlakem, s poškozením cévního zásobení, často po 
zánětu či úrazu varlete.  
Postup 
Při operaci odstraňuje lékař tekutinou naplněný vak kolem varlete tak, aby se současně zabránilo jeho 
novému vzniku. Cílem operace je zbavit nemocného obtíží, které zvětšení šourku způsobuje. Operaci 
provádíme v místním znecitlivění. Provádíme řez na kůži šourku nad hydrokélou, varle vysuneme ze šourku, 
dutinu otevřeme a vypustíme, obaly varlete, které tekutinu produkují, plasticky zřasíme.  
Funkce varlete a nadvarlete není operací porušena. Ojedinělými pooperačními komplikacemi je krvácení, 
pooperační otok, vzácně se mohou objevit také infekční komplikace, které prodlužují hojení a zhoršují 
výsledný efekt operace. Pozdní komplikací může být recidiva (návrat) hydrokély. 
Alternativa  
Alternativou je punkce hydrokély (odsátí jehlou), výhodou je rychlý zákrok, nevýhodou pak dočasný účinek, 
event. vznik infekce v šourku. 
Komplikace 
Krvácení – patří mezi možné pooperační komplikace obecně, jeho četnost není vysoká, v extrémním případě, 
když je krvácení významné, může skončit novou operací, jejíž cílem je zastavit krvácení. 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. 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, kontaktujte svého lékaře. 
Serom v ráně – jedná se o čirý, nehnisavý sekret, který může vyžadovat odstranění, a to odstraněním několika 
stehů a jeho vypuštěním. Závažnější může být jeho infikování a může vést k rozpadnutí operační rány. Tento 
zánět si obvykle vyžaduje dlouhodobé převazy. Recidiva hydrokély – opakované vytvoření vodního vaku. Tato 
komplikace se může objevit i několik let po operaci. Řešením je opakování operace. 
 
K operaci hydrokély (plastice hydrokély, vodní kýly) jsem se rozhodl po podrobné a srozumitelné informaci 
a poučení o druhu, významu, důsledcích a možných rizicích výkonu, jakož i po zralém uvážení všech výhod a 
nevýhod. Vše mi bylo sděleno v podrobném rozhovoru s lékařem srozumitelně, bylo mi umožněno si vše 
řádně zvážit a měl jsem též možnost se zeptat na vše, co považuji za podstatné a klást doplňující otázky. Byl 
jsem upozorněn na eventuální nutnost výkon rozšířit nebo upravit v závislosti na místním nálezu a celkovém 
stavu organismu. V případě nutnosti souhlasím i s nutným rozšířením nebo úpravou výkonu. Toto prohlášení 
jsem si přečetl, měl jsem dostatek příležitostí hovořit o výkonu s lékařem, považuji poučení za dostatečné, 
nemám další otázky a s výkonem souhlasím. 
 
Pan ………………………………………………............................. rodné číslo …………………………………………........................ 
žádá o provedení operace hydrokély ve zdravotnickém zařízení ANDROGEOS, spol. s r.o.. Žadatel svým 
podpisem stvrzuje, že byl seznámen s celkovým provedením operačního výkonu, s jeho riziky a následky.  
 

 

V …………………………………… dne ……………………………………. 

Datum, hodina:minuta, jméno a podpis žadatele 

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


