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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 úprava stěny břišní, operační 
výkon se nazývá abdominoplastika. 
 
Co je ptosa břicha: 
Přebytek kůže a tuku podkoží vzniká obezitou, při váhovém úbytku, může se na tomto podílet i operační výkon 
vedoucí ke snížení pohyblivosti kůže břicha (např. porody císařským řezem či jiné břišní operace). U žen bývá 
průvodním jevem rozestup svalů břišních-diastasa. Může se vyskytovat i kýla břišní stěny. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Operace se provádí za účelem odstranění nadbytku kůže a podkoží břišní stěny, bývá spojena s řešením hlubších 
defektů stěny břišní (uvolnění svalů, diastasa, kýla stěny břišní). Pokud se na vzniku ptosy břicha nepodílí 
předchozí operační výkon nebo se současně nevyskytuje břišní kýla, není operační výkon hrazen zdravotní 
pojišťovnou. 
 
Alternativy výkonu: 
Optimálním způsobem a současně jedinou možností řešení ptosy břicha je operace – abdominoplastika. 
Liposukční technika pro korekci stěny břišní je vyhrazena pouze pro malé procento pacientů, u nichž nejde 
o typickou ptosu břicha, ale o lipomatosu stěny břišní - bez nadbytečné povislé kůže se striema, u pacientů(tek), 
jejichž kůže je dostatečně elastická na to, aby se po liposukci optimálně tvarovala, vyhladila a netvořila nevzhledný 
reliéf. Pokud byste se chtěl(a) informovat podrobněji, učiňte tak v pohovoru s lékařem. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Operace jsou prováděny v celkové anestézii. Nutné je předoperační vyšetření před celkovou anestézií, nesmí být 
výskyt infekční choroby – nachlazení, zánět močových cest aj., minimálně 8 hodin před operací nesmí pacient jíst, 
pít a kouřit. Ve většině případů probíhá před operací příprava zaměřená na vyprázdnění střev (nálev, projímavé 
roztoky). V některých případech není příprava střev nutná – např. u operací, které neřeší stěnu břišní komplexně, 
ale jen nadbytek kůže a tuků. 
U rozsáhlejších výkonů se provádí před operací odběr krve k autotransfuzi. Součástí předoperačního vyšetření 
před celkovou anestézií je i zhodnocení výsledků anesteziologem – tzv. předanestetické vyšetření. O realizaci 
tohoto vyšetření budete informováni lékařem při konzultaci v ambulanci. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
V celkové anestézii je odstraněn nadbytek stěny břišní, bývá doplněno o plastiku svalů stěny břišní pro zvýšení její 
pevnosti. Jizvy jsou situovány do podbřišku a kolem pupku. Při výskytu pupečních kýl se nedá pupek zachovat. Do 
podkoží je vkládán drén, který odvádí podkožní pooperační sekret. Po operaci je nutný elastický kompresní pás 
stěny břišní, který je v případě výkonu ze zdravotní indikace hrazen pojišťovnou. 
 
Jaké jsou možné komplikace: 

- krvácení a vznik krevních výronů, 
- infekce operační rány stěny břišní, 
- plicní embolie – vmetek krevní sraženiny do plic v důsledku změn krevního tlaku a srážlivosti krve. V rámci 

prevence jsou užívány elastické punčochy při operaci. Po operaci se doporučují časně cviky nohou 
a časná chůze. Jsou podávány léky k úpravě krevní srážlivosti a pro prevenci zhoršení srážlivosti, 

- výsledkem může být nerovná jizva nebo nerovnosti stěny břišní (plastický reliéf), 

Operace ptosy (poklesu) břicha - abdominoplastika 
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- vznik defektu v oblasti jizvy, rozestup operační rány, částečná porucha výživy stěny břišní vedoucí ke 
vzniku defektů kůže a podkoží, 

- vznik nevzhledných event. hrubých – keloidních jizev. 
 

Estetický a kosmetický efekt nelze garantovat ve 100%, chirurgie není v této oblasti vědou exaktní. Světové 
statistiky uvádějí 15-20 % komplikací ve výše uvedené problematice. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po operaci je nutné užívání kompresního elastického břišního pásu nebo kompresních kalhotek po dobu  
6-8 týdnů. Odložit pás lze pouze při osobní hygieně v prvních čtrnácti dnech od operace a to při sedu ve vaně. Po 
toaletě a osušení je nutné pás opět přiložit a další pohyb (postavení, chůze) realizovat s tímto pásem. Po 14-ti 
dnech je možno realizovat toaletu – sprchování ve stoje. 
V případě nedodržení těchto instrukcí hrozí uvolnění stěny břišní příp. vznik kýly, vznik podkožních krevních výronů 
a otok stěny břišní. 
Při plastice břišních svalů je nutné omezení zátěže stěny břišní minimálně po dobu 8 týdnů. Plná zátěž je možná 
po třech měsících od operace. 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Operace ptosy břicha - abdominoplastika 

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). Bylo mi jasně vysvětleno uložení jizev a komplikace spojené s jejich hojením. 
 
Souhlasím s respektováním všech doporučení a rad, které mi byly poskytnuty za účelem co nejlepšího 
výsledku léčby. Při nedodržení rad a doporučení přebírám plnou zodpovědnost za svůj zdravotní stav. 

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. 
 
Operace je na mou vlastní žádost. Svým podpisem stvrzuji, že jsem formulář přečetl(a), obsahu rozumím 
a s provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 


