
Operace 2. Děloha, vaječníky ( Hysterektomie ) 
Nástup 2 dny předem. 

Ven nevycházím, všude jsou na chodbě ženy, a tak je nechci provokovat, neb jsem chlupatý a 
fousatý, tak sedím v pokoji a čtu. Ven jdu až večer, když je relativní klid. Druhý den pohovor s 
lékařem, vše vysvětlí, odpoví na dotazy. Večer přišla doktorka, která mi bude hlídat spánek na sále, 
tak se vyptala na výšku, váhu a podle toho se vypočítá dávka, kterou vás uspí. Zmínil jsem se o 
tom, jak mi bylo po 1 operaci špatně, tak mi slíbila, že dostanu protizvracecí injekci. Večer mě 
přešel všechen humor - klystýr. Málem jsem nedošel ani na pokoj. 

Ráno 2 injekce, pak opět čekáte, než vás odvezou. Po operaci se probouzím v 14h, mám hlad, je mi 
dobře. Oběd čeká na stole, ale musím si zazvonit na sestru. V 17h vstávám z postele, jdu se mýt za 
dozoru sestry. V jedné ruce pytlík s močí, druhou se myji. Točí se mi hlava, ale jinak vše v pohodě. 
Bolest se ozývá vzdáleně, spíš je to jako, když vás někdo kopne. V noci je bolest horší, ale 
snesitelná a stejně dostanete prášek na spaní. S pytlíkem chodím 2 dny. Ze začátku krvácím, ale 
uklidňují mě, že to je běžné. Bolest se už neozývá, ani když jdu na WC. 

Vše je v pořádku. 5. den mě sanitka odváží domů. Ještě se musím vrátit po týdnu na kontrolu. 
MUDr. Divila sám přijde osobně na pokoj a dává mi podrobné instrukce. Sám hledá nejschůdnější 
řešení v případě komplikací. Ty naštěstí nenastaly. 

Komplikace - stále bolesti v břiše....tedy v podbřišku, krvácení, pocit na zvracení - nejlépe mu po 2 
dnech (pokud to nepřechází) zavolat a domluvit se, co dál. 

Tady musím ještě dodat, že pokud chcete zašít otvor (myslím tím vstupní otvor), dělá se to právě 
tady na gynekologii a ne na plastické chirurgii, jak mnozí lékaři mylně informují. Řekněte to hned 
při konzultaci na začátku. 

Pozn. Zákrok byl proveden v Praze Podolí - ÚPMD, MUDr.Divila
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