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Nejčastější otázky a odpovědi
Centrum jednodenní chirurgie a gynekologie

Na nejčastější dotazy našich pacientů odpovídá:
MUDr. Jiří Fencl, vedoucí lékař Centra jednodenní chirurgie

Co je to laparoskopie?

Laparoskopie je velmi šetrnou a bezpečnou operační metodou, při které se za pomoci několika
malých řezů (5 - 12mm) za pomoci endoskopických nástrojů a kamery provádí operační zákrok. Touto
metodou je dnes možné operovat řadu onemocnění v břišní chirurgii, gynekologii a urologii.

Jak dlouho budu po zákroku v nemocnici?

Na naší jednodenní chirurgii, kde se operuje laparoskopicky, strávíte jen 24 hodin. V případě
menších zákroků je možné jít domů již 4-6 hodin po výkonu. Po zákroku vám doporučíme 3-4 týdny šetřící
režim, není vhodné sportovat a nosit těžká břemena apod. Chodit a řídit auto je možné bez omezení.

Co se smí, případně nesmí před operací? Za jak dlouho následuje kontrola?

Před samotnou operací nejsou žádná omezení. Od půlnoci před výkonem již nesmíte jíst.
Nedáváme žádná projímadla, ani klystýry. Obvyklé propuštění je hned následující ráno po operaci. První
kontrola je za 8-12 dní, 3-4 týdny není vhodné sportovat, nosit břemena apod.

Mohou laparoskopický zákrok podstoupit i děti nebo naopak senioři? Je pro zákrok nějaké věkové
omezení?

Obecně horní věková hranice stanovená není, limitem může být pouze zdravotní stav. Děti na
našem pracovišti operujeme již od 15 let.

Je tento zákrok hrazený pojišťovnou?

Ano, vše je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami, pouze v případě požadavku na jednolůžkový
pokoj si hradíte tento nadstandard.

Je možné se objednat k vám do Centra jednodenní chirurgie jen na konzultaci? Mám bolesti břicha a
nevím, zda je to žlučník.

Ano, jistě můžete se objednat na konzultaci na telefonním čísle +420 266 006 244 v časovém
rozmezí 7:30 - 18:30h. Vše je zdarma v rámci zdravotního pojištění.

Potřebuji pro objednání se k vám na zákrok žádanku od svého praktického lékaře?

Doporučení od lékaře není potřeba, stačí pouze, když se objednáte k nám na konzultaci na telefonním čísle
+420 266 006 244 v čase 7:30 - 18:30h.

Zůstanou mi po zákroku jizvy?

Při laparoskopii jsou ranky velice malé a po zahojení nejsou téměř patrné.

Jaké jsou výhody a případně nevýhody laparoskopie?

Hlavní výhodou je její miniinvazivita, tzn. menší operační ranky, menší bolesti, možnost kratší
hospitalizace a rychlá rekonvalescence. Nevýhodou je pouze nemožnost operovat některé vážně interně
nemocné pacienty, popřípadě těžký operační nález, který technicky neumožňuje laparoskopii.


