
  PÍŠTĚL MEZI POCHVOU A MOČOVÝM   MĚCHÝŘEM -   
FISTULA  VESICOVAGINALIS  

  
  
Vážená paní, 
 

byla jste přijata k operačnímu řešení píštěle, která se vytvořila mezi močovým 
měchýřem a pochvou. Jelikož dochází trvale k úniku moče pochvou, a tím k trvalému 
dráždění kůže v oblasti zevního genitálu , provedeme operační úpravu a uzavření vzniklého 
defektu  tak, aby k tomuto úniku již nedocházelo. 

 
Výkon Vám provedeme v celkové narkóze na operačním sále.  
Jakmile budete uvedena do narkózy, provedeme desinfekci stěny břišní, zevního genitálu a 
pochvy. Řez je podélný nebo poloobloukový  v podbřišku, proniká anatomickými strukturami 
k přední stěně močového měchýře. Tento je následně otevřen. Ověříme si uložení píštěle, 
kterou nejprve obřízneme, sneseme okraje  píštěle a nejprve uzavřeme defekt v pochvě 
pokračovacím stehem ze vstřebatelného materiálu. Kolmo na tento uzavřený poševní defekt 
uzavřeme stěnu močového měchýře. Močový katétr, který Vám zavedeme do měchýře na 
začátku operačního výkonu Vám ponecháme přibližně 14 dní ( dle potřeby i déle), do doby 
zhojení operační rány. Přední stěnu močového měchýře uzavřeme  ve dvou vrstvách rovněž 
vstřebatelným šicím materiálem. Za sponu stydkou zavedeme drén, který bude ponechán 
přibližně 2-3 dny za účelem odvádění sekretu z rány. Zbytek rány bude zašit po vrstvách tak, 
aby byla rána uzavřena bez napětí a byly vytvořeny dobré podmínky pro hojení. 
V pooperačním období Vám budeme v prvních dnech tlumit bolest podáváním léků proti 
bolesti ve formě injekcí nebo tablet. Budeme pečovat a sledovat o dokonalý odvod moči 
z měchýřové cévky, aby nedošlo ke zbytečnému přeplnění močového měchýře a tím ke 
zhoršení hojení rány.  
 
 
 
 
 Možné komplikace : 
 
Rána se může i přes všechna uvedená opatření komplikovaně hojit hnisáním a v mimořádně 
nepříznivých podmínkách  se může i po tomto operačním  výkonu znovu objevit močová 
píštěl v původním místě nebo jeho okolí. K tomu, aby tato komplikace nenastala budeme 
napomáhat i podáváním antibiotik v období vlastního operačního výkonu a dle potřeby a 
především dle mikrobiálního nálezu v moči i v pooperační době. Po odstranění cévky budete 
ošetřujícím lékařem informována o dalším postupu a při dodržování všech patřičných 
instrukcí se tak budete sama podílet na úspěšném zvládnutí a likvidaci této pro Vás 
nepříjemné zdravotní komplikace. 
 


