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Punkční epicystostomie (vyvedení drénu 
z močového měchýře přední stěnou břišní) 

 

Vážený pane, vážení paní, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o punkční epicystostomii.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je punkční epicystostomie:  
Epicystostomie je zavedení drénu přes břišní stěnu do močového měchýře. Jedná se 
o menší přechodný zákrok a provádí se v případě, že se pacient není schopen sám vymočit 
a nelze zavést do měchýře katetr močovou trubicí. V tomto případě by mohlo dojít 
k poškození ledvin a jiným komplikacím. Problém způsobující tuto poruchu je nutné dále 
řešit. Někdy je epicystostomie řešení poruchy vyprazdňování měchýře při neurogenní 
poruše měchýře v důsledku poranění míchy. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:   
Nejčastějším důvodem provedení tohoto výkonu je zúžení močové trubice. Tento výkon je 
prováděn v případě nemožnosti drénování močového měchýře přirozenou cestou – 
močovou trubicí, nebo při nutnosti zajistit odtok moči z měchýře při porušení močové 
trubice úrazem.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před punkcí Vám ošetřovatel oholí místo vpichu, pak provedete celkovou koupel a budete 
převezen(a) na operační sál a předán(a) sálové sestře. Zákrok se provádí vleže na zádech 
v místním znecitlivění na ambulanci nebo operačním sále. 

Jaký je postup při provedení výkonu: 
Výkon se provádí při naplněném měchýři, což je ověřeno pomocí ultrazvuku. Po místním 
umrtvení nad stydkou kostí ve střední čáře je po naříznutí kůže zaveden přední stěnou 
břišní drén s kovovým vodičem opatřeným ostrým hrotem. Odtok moči zavedeným drénem 
je důkazem správného zavedení. Po vytažení kovového vodiče je pak drén fixován stehem 
ke kůži.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikací může být přechodný únik moči kolem drénu nebo dysfunkce drénu, 
o správnosti polohy a funkčnosti drénu se můžeme přesvědčit ultrazvukovým a RTG 
vyšetřením. Toto řešení je většinou přechodné a po obnovení průchodnosti močové trubice 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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je drén odstraněn, někdy se může jednat o řešení trvalé a drén je měněn v periodických 
intervalech. Ostatní možné komplikace se mohou odvíjet od celkového zdravotního stavu 
pacienta (diabetes, cévní onemocnění, onemocnění srdce, plic atd.) 
Všechny zmíněné komplikace si mohou vyžádat léčbu na intenzivních odděleních a další 
operační zákroky. Pokud nelze zavést katetr močovou trubicí do močového měchýře, je 
punkční epicystostomie jediné možné řešení. Omezení zvyklého způsobu života souvisí 
s tím, zda je toto řešení přechodné nebo trvalé, při trvalém řešení je drén napojen 
na sběrný močový sáček, který je intervalově vyprazdňován. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po zákroku budete opět převezen na oddělení. Drén, který je sterilně překryt a fixován 
ke kůži, bude napojen na sběrný močový sáček a připevní se k lůžku. 
V případě bolestí Vám budou podány zklidňující léky. Je vhodný klidovější režim, bude 
sledován Váš celkový stav, krevní tlak, tělesná teplota a průchodnost drénu. 
Přechodně se může objevit příměs krve v moči, v případě ucpání krevní sraženinou drén 
dle potřeby propláchneme. Vše provádíme za sterilních podmínek a zajištění intimního 
prostředí. 
Nezbytný je dostatečný přísun tekutin. V případě nevolnosti Vám budou dodány formou 
infuzí do žíly. Dle stavu provádíme také převazy rány. Naučíme Vás manipulaci se sáčkem, 
neboť včasnou mobilizací předcházíte možným komplikacím. U propuštění Vás budeme 
informovat o délce fyzických omezení a dalších kontrolách. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Při nemožnosti zajistit drenáž měchýře přirozenou cestou močovou trubicí alternativa 
není. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, 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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