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Vážená paní/pane, toto je poučení o zdravotním výkonu, který Vám má být proveden:

Operace hemoroidů
Základní anatomické a fyziologické údaje, příčiny vzniku:
Hemoroidy jsou zvětšující se cévní pleteně. Během života se projeví asi u 50 % populace. Lze
je zařadit mezi civilizační choroby spojené se sedavým způsobem života, špatnou
životosprávou a dalšími faktory jako je chronická zácpa, těhotenství, popřípadě jiná základní
onemocnění.
Zevní hemoroidy jsou umístěny pod kožním hylem kolem řitního otvoru.
Vnitřní se nacházejí na přechodu řitního kanálu v konečníku a rozdělujeme je na 4 základní
stupně podle stadia rozvoje nemoci.
Projevují se především krvácením při stolici (jasně červená krev), bolestí a svěděním.
U zevních i vnitřních hemoroidů může nastat krvácení uvnitř uzlu (vzniku tzv. trombózy)
s vytvořením bolestivé bulky řitní krajiny.
Vývoj bez léčby:
Obecně můžeme konstatovat, že bez léčby není možné dané onemocnění vyřešit.
Operační řešení není nutné ve všech případech. V dnešní době operujeme jen menší část
hemoroidů vyšších stupňů, a to především takové, které jsou provázeny výhřezy z řitního
kanálu. Pokud nejsou tato vyšší stadia choroby operativně léčena, obtíže ve smyslu zvětšování
uzlů a zánětlivých komplikací postupně narůstají.
Vyšetření:
K určení diagnózy a rozsahu onemocnění je nejdůležitější klinické vyšetření se získáním
přesných anamnestických údajů od nemocného. U chorob, které jsou provázeny krvácením
z konečníku, provádíme vyšetření tlustého střeva. Někdy postačuje k určení zdroje krvácení
vyšetření konečníku optickým přístrojem (rektoskopie) a rentgenové vyšetření tlustého střeva
při jeho naplnění kontrastní látkou (irrigografie). V jiných případech vyšetřujeme průběh
celého tlustého střeva optickým přístrojem (kolonoskopie).
Léčba:
U méně pokročilých případů hemoroidů je možné léčit konzervativně – bez chirurgického
zákroku.
V pokročilejších případech přistupujeme k operačnímu zákroku za hospitalizace nemocného.
Operace hemoroidů tzv. klasickými metodami spočívá ve vyříznutí uzlu a podvazu cév.
K moderním a málo invazivním metodám patří Longova operace.
Longova metoda je výkon v hlubších částech konečníku (oproti klasické operaci), kde již
tkáň není tolik inervována, a je tedy nebolestivá. Při této operaci se využívá speciální přístroj,
tzv. cirkulární stapler, který vytne v hlubší části konečníku kruhovou část přebytečné a
vyhřezávající sliznice. Tím se přeruší také cévní zásobení hemoroidů. Po výkonu dojde
k zatažení sliznice zpět do konečníku a její fixaci ke stěně konečníku. Sliznice důležitá pro
správnou funkci svěrače konečníku je tak zachována.
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Po zákroku je zaveden do konečníku tampon, který se odstraňuje 1. pooperační den. U mužů
se občas musí zavést močová cévka. Pooperačně má pacient tekutou dietu. První stolici
zpravidla provází krvácení z konečníku, které je se může objevit i v pooperačním období,
spolu s mokváním konečníku.
Výhody Longovy metody proti klasické operaci :
- 80% pacientů nemá pro operaci žádné bolesti
- podstatně kratší doba hospitalizace a rekonvalescence
- snížení počtu komplikací (operace je účinnější)

Příprava před operací:
Před operací v celkové anestezii je nutno provést základní laboratorní testy, EKG křivku,
event. RTG plic, interní vyšetření. Je nutné vyprázdnit trávící trubici a oholit oblast kolem
konečníku.
Doba hospitalizace:
Po klasické operaci je zpravidla 4 až 5 dní. Po operaci dle Longa zpravidla 3 dny.
Celková doba léčby je 3 až 4 týdny celkem.
Tento informační souhlas nemůže obsáhnout veškerou problematiku. Doplňující informace
podá ošetřující lékař.
Méně používané a méně efektivní metody léčby hemoroidů se v našem zdravotnickém
zařízení neposkytují.

Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících
neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví
souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné
k záchraně mého života a zdraví.
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně operace hemeroidů, nebojte se s nimi obrátit na
sestru nebo ošetřujícího lékaře.
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