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INFORMOVANÝ SOUHLAS a POUČENÍ O VÝKONU 
přerušení chámovodů (vasektomie) 

 
Vasektomie (oboustranné podvázání chámovodů) je sterilizační operace, která se provádí operačním 
otevřením šourku, vyhledáním chámovodů, jejich podvázáním a přerušením. Úspěšnost operace, která slouží 
k ochraně proti početí, je velmi vysoká. Jistotu lze ovšem získat až po vyšetření spermatu (ejakulátu) 
s negativním nálezem spermií, a to nejdříve po 3 měsících od operace. Spermie, které zůstaly za místem 
podvázání, mohou totiž být ještě po určitou dobu po výkonu aktivní. 
Bezprostředními důsledky operačního zákroku mohou být záněty nadvarlat (cca 0,4-6 % operovaných 
případů), infekce rány různého stupně závažnosti (0-6 %), krevní výrony (0-18 %) nebo vytvoření granulomu, 
tzn. zduřeniny vaziva uzlíkovitého tvaru vzniklé únikem spermatu (4-10 %). Srůst přerušených konců 
chámovodu (jednostranný nebo oboustranný) může za určitých okolností (i po již potvrzené neplodnosti na 
základě vyšetření spermatu) vést k obnovení průchodnosti chámovodu, a tím i k obnovené plodnosti. 
Vzhledem k vrozeným vadám existuje také možnost několikanásobného (více než párového) chámovodu 
nebo deformací chámovodu, které při operativním zákroku nejsou za určitých okolností rozpoznatelné. 
V jednotlivých případech se kromě fyzických mohou vyskytnout rovněž psychické změny. Projevují se 
nejčastěji pocitem nedostatečnosti v důsledku neplodnosti, a na základě toho i možným oslabením sexuální 
potence. 
Jsem si plně vědom možnosti velice vzácného, přesto ovšem možného spojení operací přerušeného 
chámovodu, a tím také otěhotnění partnerky, které nelze vyloučit v žádném případě sterilizace. 
Neodvolatelně tímto prohlašuji, že se vzdávám uplatňování nároků na odškodnění jakéhokoli druhu 
(bolestné, náhrada ušlého výdělku a zejména placení výživného atd.) vůči ošetřujícímu lékaři v případě 
nechtěného otěhotnění a narození dítěte navzdory provedené sterilizaci. 
Já, níže podepsaný, si přeji trvalou neplodnost (sterilizaci). Jiné alternativy kontroly plodnosti jsou mi známy. 
Potvrzuji tímto, že jsem byl v rámci důkladného pohovoru poučen o podrobnostech požadovaného zákroku, 
který má trvale plodnost ukončit. 
 
K vasektomii (oboustrannému přerušení chámovodů) 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 vasektomie (oboustranné přerušení chámovodů) 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 

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

Datum, hodina:minuta, jméno a podpis svědka (není podmínkou) …………………………………………………………………….. 

Datum, hodina:minuta, jméno a podpis zdravotnického pracovníka 1 ……………………………………………………………….. 

Datum, hodina:minuta, jméno a podpis zdravotnického pracovníka 2 ……………………………………………………………….. 


