Τοποθέτηση ταινίας για ακράτεια ούρων
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι ακόλουθες επεξηγήσεις-αναφορές έχουν σαν στόχο να σας ενημερώσουν και όχι
να σας ανησυχήσουν. Επίσης η περίπτωσή σας μπορεί να αποτελεί μόνο ένα μέρος
των όσων περιγράφονται. Προσωπικά παρακαλούμε να ρωτήσετε οτιδήποτε σας
φαίνεται ασαφές ή σημαντικό. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε εάν δε θέλετε να
έχετε περαιτέρω πληροφορίες για την επερχόμενη επέμβαση.
Ο μέχρι τώρα έλεγχος ανέδειξε ακράτεια ούρων από προσπάθεια καθιστώντας
απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης ταινίας.
Επέμβαση: Η επέμβαση πραγματοποιείται από τον κόλπο με μια μικρή τομή στο
πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου. Μετά τη διάνοιξη του κόλπου τοποθετούνται δύο
μικρά κανάλια, εκτός της ουρήθρας, για την τοποθέτηση της ταινίας διαμέσου των
καναλιών με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένης βελόνας. Ανάλογα με το είδος της
επέμβασης τα δυο άκρα της ταινίας βγαίνουν είτε σε δυο σημεία πάνω από το ηβικό
οστό (οπισθο-ηβική ταινία), είτε σε δυο σημεία στην αιδοιομηρική περιοχή (ταινία διά
του θυρεοειδούς τρήματος), πραγματοποιώντας και στις δυο περιπτώσεις δυο μικρές
τομές.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται ανύψωση της ουρήθρας είτε πίσω από το ηβικό οστό
(οπισθο-ηβική ταινία), είτε διάμεσου του θυρεοειδούς τρήματος (ταινία διά του
θυρεοειδούς τρήματος). Η ταινία δεν πρέπει να ασκεί τάση στην ουρήθρα και σε
συνθήκες στρες, όπως ο βήχας και το φτέρνισμα, προσφέρει καλύτερη στήριξη τη
ουρήθρας, περιορίζοντας την απώλεια ούρων.
Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό περιοχική ή γενική αναισθησία, σχετικά με την
οποία θα έχω ξεχωριστή ενημέρωση από τον αρμόδιο αναισθησιολόγο και θα
υπογράψω ειδική συναίνεση.
Όταν η επέμβαση γίνεται με τοπική ή περιοχική αναισθησία, μπορεί να ελεγχθεί κατά
τη διάρκεια της επέμβασης η εγκράτεια, καθώς ο ιατρός θα σας ζητήσει να βήξετε
μερικές φορές για να τοποθετηθεί η ταινία ώστε να μην χάνετε σχεδόν καθόλου ούρα.

Σε γενική αναισθησία ο έλεγχος για την εγκράτεια γίνεται με αύξηση της
ενδοκοιλιακής πίεσης.
Κίνδυνοι - επιπλοκές: Παρά την προσεκτική πραγματοποίηση της επέμβασης ο
χειρουργός δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη επιτυχία της επέμβασης και την
απουσία επιπλοκών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να προκληθεί
αιμορραγία, η οποία αντιμετωπίζεται άμεσα, ενώ σπάνια μπορεί να υπάρξει
αιμορραγία μετά την επέμβαση. Επίσης μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί
παρακείμενων οργάνων όπως η ουρήθρα, η ουροδόχος κύστη και οι ουρητήρες.
Επιπλοκές όπως φλεγμονή, θρόμβωση και διαταραχές επούλωσης τραύματος δεν
μπορούν πάντα να αποφευχθούν, παρά τις προόδους στην ιατρική και τα
προληπτικά μέτρα (αντιβιοτικά, αντιπηκτικά).
Όπως σε όλες τις χειρουργικές πράξεις έτσι και στην περίπτωση αυτή υπάρχει
απομακρυσμένη πιθανότητα βαριάς βλάβης ή θανάτου, με πιο κοινή αιτία την
αιμορραγία.
Μετά την επέμβαση: Ακόμη μετά την επέμβαση μπορεί να υπάρχει μια συνήθως
παροδική διαταραχή της ούρησης, η οποία σπάνια μπορεί να είναι μόνιμη. Η
διαταραχή αυτή αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση καθετήρα ούρων.
Μετά την τοποθέτηση της ταινίας μπορεί να γίνει την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα
επιπλέον έλεγχος εγκράτειας με το τεστ του βήχα για την προσαρμογή της ταινίας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται τοποθέτηση καθετήρα μετά την
επέμβαση, η ασθενής κινητοποιείται άμεσα και ανάλογα με το πρωτόκολλο κάθε
κλινικής και την κατάσταση κάθε ασθενούς αυτή λαμβάνει εξιτήριο 1 - 2 ημέρες μετά
την επέμβαση.
Νοσηλεία: Κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων και εφόσον δεν υπάρξουν
ειδικές συνθήκες ή επιπλοκές, είναι αναγκαία προεγχειρητική εισαγωγή στο
νοσοκομείο με μέση διάρκεια μία ημέρα πριν την επέμβαση και μετεγχειρητική
παραμονή σε αυτό με μέση διάρκεια δύο ημέρες μετά την επέμβαση.
Ερωτήσεις:

Σκίτσο επέμβασης (προαιρετικό):

Συναίνεση ασθενούς
Δηλώνω ότι είμαι ενήλικη, δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και είμαι
φυσικά, νοητικά και ψυχολογικά σε θέση να κατανοήσω την προτεινόμενη επέμβαση
και:


Έχω αποφασίσει με το / τη γιατρό μου tην τοποθέτηση ταινίας για ακράτεια
ούρων, επειδή πρόκειται για ιατρικώς ενδεικνυόμενη πράξη, και η απόφασή
μου αυτή είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης και όχι οποιασδήποτε πίεσης ή
καταναγκασμού, πλάνης ή απάτης



Είχα αρκετό χρόνο για να επανεξετάσω την απόφασή μου.



Μου εξηγήθηκαν αναλυτικά και με πλήρως κατανοητό τρόπο οι κίνδυνοι και οι
πιθανές επιπλοκές από την επέμβαση.
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τον.................................................................................και την ομάδα του. Συναινώ
στη συμμετοχή και άλλων γιατρών στη διενέργεια της ως άνω επέμβασης εφόσον
κριθεί απαραίτητη. Συναινώ στη λήψη φαρμάκων που χορηγούνται προληπτικώς
στην περίπτωση της ως άνω επέμβασης καθώς και όποιων άλλων κριθούν
απαραίτητα για την περίπτωσή μου.
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