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Extraureterální drenáž ledviny  

Vážená paní, vážený pane,   
v předkládaném formuláři si přečtete informace o zavedení extraureterální drenáže ledviny 
stentem. 
Před zákrokem budete lékařem informován(-a) o důvodech a způsobu jeho provedení, 
možných komplikacích i o dalším postupu léčby. Toto poučení Vám má podat základní 
informace a být návodem k případným dotazům. 
 
Co je extraureterální drenáž ledviny? 
Podstatou výkonu je vytvořit náhradní cestu pro moč z ledviny přímo do močového 
měchýře. Močovod se nahradí tzv. extrauterinním stentem, což je tenká hadička, která je 
vedena podkožím. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Tento výkon se provádí v případě nedostatečného spontánního odtoku moče z ledvin do 
močového měchýře. Důvodem může být močový kámen, nádorové onemocnění, jizvení 
nebo uzlinový proces v malé pánvi. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Výkon se provádí zpravidla v celkové anestezii, proto pacient absolvuje předoperační 
vyšetření a navštíví anesteziologickou ambulanci. Během hospitalizace projde standardní 
předoperační přípravou a mohou mu být podána profylakticky antibiotika. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
V poloze na boku se provede vpich do ledviny jehlou pod ultrazvukovou kontrolou. Pokud 
již pacient má zevní drenáž ledviny, využije se tento již vytvořený kanál. Ten se rozšíří a 
zavede se jeden konec stentu do ledviny. Následně se pod kůží a mezi svaly vytvoří kanál od 
měchýře až k ledvině a tím se protáhne stent. Poté, v poloze na zádech z řezu na podbřišku, 
se proniká k močovému měchýři, kde se do vytvořeného otvoru zasune druhý konec stentu. 
Ten se zafixuje k měchýři a kůže se zašije. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Mezi časné komplikace patří krvácení, moč s příměsí krve, infekce močových cest, 
poranění nitrobřišních orgánů během zákroku. Obecně jsou komplikacemi po operačních 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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zákrocích alergické reakce, trombóza, infekce a srdeční komplikace. Všem závažným 
komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je ihned co nejúčinněji řešit. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Délka hospitalizace závisí od hojení a celkového stavu pacienta. Stehy se extrahují 10-12 
den po výkonu v naší ambulanci. Zákrok by neměl znamenat změnu v dosavadním dietním 
režimu. Kontrola u urologa probíhá do měsíce po propuštění. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Výkon nemá žádnou alternativu. Zůstává možnost ponechat nadále zevní drenáž ledviny 
nefrotomií nebo vnitřním stentem. 

 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti 
svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

 

 

 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
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