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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 
 

 
Vážená paní, Vážený pane, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informován(a). 

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem doporučena korekční osteotomie v oblasti lokte. 

Co je entezopatie lokte: 
Entezopatie lokte jsou známy i pod názvy epikondylitidy (vnitřní či zevní), případně jako tenisový loket (zevní strana), 
nebo oštěpařský alias golfový loket (vnitřní strana). Důvodů vzniku tohoto onemocnění je celá řada – přetížení, 
biomechanika pohybu, působení krční páteře, anatomicky dispozice atd. Řešení by mělo být komplexní – od úprav 
zátěže, ortéz, RHB, tejpování, aplikací kortikoidů atd. až po operační řešení. 
 
Alternativy výkonu: 

- Ponechání stávajícího stavu (dané onemocnění neohrožuje zásadně zdraví a život)  
- Zopakování konzervativních postupů, případně obstřiků. 
- Režimová opatření. 

 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Komplexní předoperační příprava zahrnuje: 
 
Předoperační opatření: 
Před operací by pac. měl být bez infekčních komplikací – např. angíny, chřipky, urologické, gynekologické, zubní 
obtíže, zvláště pokud jsou léčeny antibiotiky. A to minim. 3 týdny před operací. 
 
Předoperační interní vyšetření 
Během 2 týdnů před operací se pacient po domluvě dostaví na kontrolu ke svému praktickému, závodnímu lékaři, 
případně internistovi, kde budou provedeny odběry a předoperační vyšetření dle platné vyhlášky. Případně bude 
doporučeno vyšetření specialistou, v případě potřeby. 
 
Předoperační anesteziologické vyšetření. 
S hotovým interním předoperačním vyšetřením se pacient dostaví na předanestetickou ambulanci FNO. Toto je 
nutno dostatečně včas telefonicky objednat! 
 
Změny v medikaci před operací: 
V případě, že pacient užívá protizánětlivou léčbu (Brufen, Surgan, Diclofenac atd.) tuto vysazuje týden před operací. 
Pokud pacient užívá léky ovlivňující srážlivost (tzv. antikoagulatia, např. Warfarin, Xarelto, Pradaxa, Eliquis atd.) jsou 
tyto po dohodě s lékařem, který je nasadil, nahrazena tzv. nízkomolekulárními hepariny (např. Fraxiparine, Clexane, 
Zibor apod.)  
 
Lokální opatření: 
Cca 48 hod před nástupem je vhodné (pokud je potřeba) plánovaný loket oholit v rozsahu cca 10 cm nad apod.  
V dané oblasti nesmí být jakékoliv kožní zánětlivé postižení! 

Jaký je postup provádění výkonu: 
Anestézie – o způsobu anestézie rozhoduje specializovaný lékař – anestesiolog. Možnosti jsou celková anestezie, 
spinální anestezie, případně i svodná anestezie. 

Operace: 
Operační řešení navazuje většinou na vyčerpanou konzervativní terapii, která nebyla dostatečně účinná. Principem 
je většinou revize postižené oblasti, uvolnění příslušného svalového úponu, denervace dané oblasti (pomocí např. 
elektrického přístroje se spálí citlivá nervová zakončení, čímž se sníží bolestivost), v případě zevní strany se 

Entezopatie lokte, operační řešení 
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i zkontroluje blízký kloub a případně vyčistí. V závěru se opětovně zakotví uvolněný svalový úpon, ale poněkud dále, 
tak aby jeho napětí bylo sníženo. Po operačně se může přiložit sádrová dlaha na přechodnou dobu 7-21 dnů dle 
závažnosti operačního řešení. 
Operovaná končetina je po výkonu uložena na polštář ve zvýšené poloze. 

Jaké jsou možné komplikace: 
Všechny operace v sobě nesou potencionální riziko, z toho důvodu musí být případné výhody pečlivě zváženy. 
Některé komplikace souvisí přímo s konkrétním operačním zákrokem a některé jsou spojeny s Vaším zdravotním 
stavem. Potencionální komplikace pro Vaše tělo při jakékoliv operaci zahrnují: riziko anestézie, krvácení, infekce, 
krevní sraženiny, případně úmrtí. 
 
Operační komplikace: 

 poranění cév se zvýšeným krvácením, použití transfuzí je zcela výjimečné, 
 možné je poranění nervů, i při okamžitém řešení – sešitím nervového vlákna může dojít i k trvalým 

následkům, 
 tlakové poškození nervů nebo jiných měkkých tkání těla při polohování pacienta, tento stav se většinou 

upravuje spontánně během několika týdnů. Mohou přetrvávat trnutí nebo změny na kůži při poškození 
desinfekčním roztokem a koagulací. 

Pooperační komplikace 
 pozdní krvácení do operované lokality, 
 infekce v oblasti rány,  
 tvorba trombů (krevních sraženin), které vedou k uzávěru cév – plicní embolizace. Faktory, které zvyšují 

riziko trombózy jsou: předchozí trombóza; nádor; městnavá srdeční vada; průjem; horečka; žloutenka; 
snížená funkce štítné žlázy; nemoc jater; podvýživa; vyšší věk; porucha krvácivosti; křečové žíly (varixy). 
V oblasti horních končetin jsou rizika podstatně nižší než u dolních končetin, 

 Komplikace s použitím sádrové fixace – tlak sádry, omezení průtoku krve, necitlivost. Tyto komplikace je 
nutno řešit neodkladně – ihned konzultovat lékaře, v urgentním případě uvolnit sádrovou fixaci i svépomocí. 

Prevence nejčastějších komplikací 
Trombóza – nízkomolekulární heparin je podáván jen krátkodobě. 

Infekce – antibiotická terapie zahájená v den operace, dle celkového stavu prováděná 24 hodin, může být 
prodloužena do zhojení rány, podle průběhu a míry předoperačního rizika. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Operovaná horní končetina je většinou fixována sádrovou dlahou, která se může pak vyměnit za kompletní sádrový 
obvaz. Alternativou je použití moderních typů plastových fixací či speciálních ortéz. Pacient je propuštěn domů. 
Kontola k vytažení stehů je kolem 10-tého pooperačního dne: Délka fixace je individuální 1-3 týdny, pak navazuje 
fysioterapie. K doléčení lze použít ortézu. 

Upozornění pro všechny pacienty operací entezopatie lokte: 
Pokud má být daná operace dlouhodobě efektivní je nezbytná úprava pohybových stereotypů, zátěže pracovní, 
sportovní atd. Případně i řešení souběžně působících vlivů, např. potíže s krční páteří.  
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Plánovaný výkon: 

Entezopatie lokte, operační řešení 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 
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Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 
 


