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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 byla lékařem indikována chirurgická 
léčba poúrazových nebo degenerativních změn zápěstního kloubu prstů. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Při neúčinnosti konzervativní terapie je indikována chirurgická léčba. 
 
Alternativy výkonu: 
Konzervativní terapie, tj. protibolestivá léčba, léky podávané celkově, lokálně i v podobě injekcí cíleně do 
postiženého kloubního systému, opakované rehabilitační procedury. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Pokud užíváte antiagregantia (tzn. Anopyrin, Godasal, Tagren, Ticlid, Plavix, atd.), měl(a) by jste je dle typu léku 
vysadit 7-10 dní před výkonem, pokud nebude Vaším lékařem stanoveno jinak. V případě, že berete 
antikoagulační léčbu (tzn. Warfarin, Orfarin, Lawarin, atd.), musí být tyto léky několik dní před operací vysazeny 
a nahrazeny injekční formou léčby. Před operací je nutné od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit. Je nutné informovat 
ošetřujícího lékaře o stavech, které zvyšují riziko operace samotné nebo by mohly mít za následek pooperační 
komplikace nebo neuspokojivý výsledek operace (alergie na léky, jod, antibiotika, poruchy srážlivosti krve, 
gravidita, probíhající menstruace, krevní choroby, závažné vnitřní choroby, infekční choroby včetně AIDS 
a žloutenky, jakékoliv akutní současně probíhající onemocnění). 
Dle rozsahu výkonu a zdravotního stavu pacienta je operace prováděna v celkové anestézii (narkóze) nebo místní 
anestézii. Místní anestézie se provádí aplikací místně znecitlivující látky tenkou jehlou přímo k nervovým pletením 
končetiny (svodná anestézie). 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Chirurgická léčba je možná těmito chirurgickými postupy: 

1. Resekční artroplastika kloubní. 
2. Totální náhrada zápěstního kloubu. 
3. Limitovaná deza zápěstních kůstek. 
4. Totální deza zápěstí. 

 
Ad 1) 
Resekční artroplastika kloubní - částečné odstranění tvarových deformit kloubních ploch, nejčastěji v oblasti 
kloubní řady zápěstních kůstek. Po odstranění kůstek nebo jejich podstatné části je nutno zápěstí stabilizovat 
plastikou vazivového a šlachového aparátu a následnou fixací drátky a sádrovým či plastovým obvazem na dobu 
nejméně 6-ti týdnů. Po ambulantním vytažení drátků (jsou zavedené většinou viditelně přes kožní kryt) je vhodné 
doléčení na orteze či dlaze do doby plné stabilizace. Pak následuje rehabilitační doléčení. Pohyb zápěstí je 
omezený, ale nebolestivý, kloub je schopný středního fyzického zatížení. 
Resekční artroplastika (DRUJ) - přidruženého kloubu zápěstí, tj. kloubu mezi kostí vřetení a loketní je prováděna 
často v rámci poúrazového ošetření tvarově změněných kloubních ploch nebo u revmatického postižení kloubů. 
 
Cílem této operační léčby je: 

a) Odstranění hlavičky kosti loketní s následnou stabilizací loketní kosti v blízkosti zápěstí, pomocí 
vazivového aparátu a šlach (např. Darrachova operace). V pooperačním období je výhodné při bolestivosti 
stabilizovat ruku a předloktí na dobu 2-4 týdnů sádrovou dlahou, následná rehabilitace snižuje bolestivost 
a uvolňuje pohyb v zápěstním kloubu. Po stabilizaci je možná plná zátěž. 

b) Deza loketní a vřetení kosti v oblasti zápěstí (operace Sauve-Kapandji). Provádí se resekce části loketní 
kosti (a tím se vytváří místo budoucího rotačního pohybu předloktí) a naopak se fixuje postižené skloubení 
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vřetení a loketní kosti šroubkem či drátkem. Ruku a předloktí je pak nutné zafixovat sádrovým či plastovým 
obvazem na dobu prohojení kostí, tj. na 4-6 týdnů. Po stabilizaci je možná plná zátěž. Omezení pohybu 
v zápěstí je minimální. 

 
Ad 2) 
Totální náhrada zápěstního kloubu je indikována v menším procentu při deformitách zápěstí zejména u mladších 
pacientů. Resekcí části zápěstních kůstek je třeba vytvořit prostor pro vlastní implantaci náhrady - složitý 
stavebnicový implantát složený z kovových dříků pro zavedení do vřetení kosti a záprstních kůstek a z vlastního 
polyetylénového kloubního lůžka, na kterém se pak zápěstí pohybuje. Při fixaci do kosti se nepoužívá kostní 
cement. Opět je po operaci nutná stabilizace sádrovým či plastovým obvazem na dobu 5-ti týdnů. Následná 
rehabilitační péče vede k uvolnění rozsahu pohybu a zlepšení funkce ruky. 
 
Ad 3) 
Limitovaná deza zápěstních kůstek - je prováděna při částečném postižení systému zápěstních kůstek po 
traumatu či při degenerativních změnách. Spojení určitých kůstek v oblasti jejich kloubního kontaktu vede 
k omezení celkového rozsahu pohybu, ale s minimalizací bolesti při fyzické zátěži. Spojení je možné provést 
v různých částech zápěstí pomocí šroubů, drátků nebo kovových dlah. Většinou se doplňuje spongioplastikou 
(kostní hmota odebraná z jiné kosti pacienta, ve stejné operační době). Stabilizace po operaci se opět provádí 
plastovým či sádrovým obvazem na dobu nejméně osmi týdnů, dle hojení kostí. Pohyb zápěstí je pak omezený, ale 
nebolestivý, kloub je schopný středního fyzického zatížení. 
 
Ad 4) 
Totální deza zápěstí - je indikována při výrazném a celokloubním postižení zápěstí. Zápěstní kůstky se spojují 
dlahou, drátky, nebo hřeby. Většinou se výkon doplňuje spongioplastikou (kostní hmota odebraná z jiné kosti 
pacienta, ve stejné operační době) pro lepší prohojení kostí a zpevnění celého systému. Po tomto výkonu je nutná 
sádrová či plastová fixace celé horní končetiny na dobu 2-3 měsíců. Po stabilizaci a zhojení kostí je ruka v trvale 
nepohyblivém postavení v zápěstí, které i přesto umožňuje základní funkci ruky. Pacient je schopen plné fyzické 
zátěže operované končetiny. 
 
Příprava k operaci je pro tyto výkony stejná. Příprava operačního pole na hřbetní části ruky a zápěstí. Dle variant 
operačních postupů je přístup (jizva) na zápěstí a v nutném případě i na předloktí. Výkon je prováděn v turniketu 
horní končetiny (manžeta na paži bránící prokrvení během operace). 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Během operace: 

- porušení nervově cévního svazku, s následnou možnou i trvalou poruchou čití a aktivní pohybové 
schopnosti ruky, 

- porucha kontinuity kostí (peroperačně řešeno osteosyntezou), 
- porucha soudržnosti šlach (peroperačně řešeno sešitím šlach). 
 

Po operaci: 
- zánětlivé komplikace s infektem v oblasti operačního pole, nezhojení kostí (prevencí komplikací je 

operování v cloně antibiotik podávaných do žilního systému v den operace, 2-3x), 
- uvolnění implantátu či osteosyntetického materiálu (šroubky, drátky, dlahy, atd.) - řešením je reoperace 

a chirurgické ošetření dle situace, 
- V souvislosti s nutnou polohou pacienta pří operaci, může výjimečně dojít k tlakovému postižení měkkých 

tkání, cévního nebo nervového systému. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
V časném pooperačním období je nutná fixace sádrovým či plastovým obvazem, po jeho odstranění navazuje 
rehabilitační léčba. Doba do plné stabilizace je různá od 2 do 4 měsíců po operaci. 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Operace poúrazových a degenerativních změn zápěstního kloubu prstů 

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 
 
 


