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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 byl lékařem indikován operační výkon – nekrektomie. 
 
Co je nekrektomie: 
Odstranění mrtvých tkání, v tomto případě kůže, případně podkoží nebo i hlubších neživých struktur. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Neživá tkáň není schopna procesu regenerace – hojení. Aby bylo možno přistoupit k další etapě léčby, jejímž cílem 
je obnovení souvislosti kožního krytu, je nezbytné zajistit plně vitální (živou) spodinu poškozené plochy, která by 
byla schopna hojivých procesů, tj. hlavně umožnit přihojení kožních štěpů – transplantátů. Ponechaná mrtvá tkáň, 
kromě bránění hojení, způsobuje zánět, rozvoj infekce místní i celkové (sepse) a může vést až k poruše či selhání 
činnosti vnitřních orgánů a tím ohrozit život pacienta. Všeobecně použitelná alternativa nekrektomie, není.  
U menších rozsahů popálenin je určitou alternativou chemická či enzymatická nekrolysa, která ale odloučí nekrosu 
až za delší dobu a vede k rozvoji místní nebo celkové infekce, která léčbu prodlouží a může pacienta ohrozit. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před výkonem v celkové anestézii se nesmí 6 hodin předem jíst ani pít. Lékař určí, jak se změní užívání léků, 
podávaných ústy. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
V celkovém či svodném znecitlivění (nebo při velmi malém rozsahu v lokálním znecitlivění z několika vpichů 
anestetika) se skalpelem nebo speciálním nožem odstraní mrtvá tkáň až na živou spodinu. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Chirurgické komplikace: 

- při operaci dochází ke krvácení, které při výkonu na větší ploše vede ke krevním ztrátám, které bývá nutno 
hradit krevním převodem (transfuze), 

- po operaci může dojít ke krvácení, které se někdy při větší intenzitě musí při revizi rány chirurgicky 
zastavit. 

 
Komplikace hojení: 

- i po důkladném odstranění všech mrtvých tkání, může povrch poškozené plochy dále nekrotizovat 
(odumírat), takže výkon je někdy nutno provádět opakovaně. Tento jev je v některých lokalizacích, např. se 
zvýšeným tlakem na podložku (týl, záda, hýždě, paty) a u některých druhů úrazů (průchod elektrickým 
proudem, poleptání, omrznutí, nekrózy vzniklé na podkladě nedostatečného prokrvení (ischemie) apod.) 
dokonce typický. 

 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Obvykle po nekrektomii následuje krytí operované plochy vlastním kožním štěpem (transplantátem), nebo 
některým z druhů umělých či biologických krytů. Následný režim se tedy řídí podle toho. 
 
 
 
 
 

Nekrektomie 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Nekrektomie 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
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 
 
 


