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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

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

 
Informovaný souhlas pacienta s výkonem 

 
 
 

 
Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávní jedinci se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vašeho dítěte, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informováni. 
 
Na základě aktuálního zdravotního stavu Vašeho dítěte byla lékařem indikována operace tumoru – teratomu 
dětského věku. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Vaše dítě bylo přijato k hospitalizaci na Chirurgickou kliniku, jejíž součástí je Úsek dětské chirurgie, event. na 
Kliniku dětského lékařství. Před přijetím byl u Vašeho dítěte diagnostikován teratom – onemocnění, které se řadí 
mezi nádorová onemocnění dětského věku, tedy takové, jehož podstatou je porucha během vývoje plodu a projeví 
se po porodu nebo s časovým odstupem. Toto onemocnění je chirurgicky odstranitelné. Pokud je operováno včas, 
jsou výsledky léčení velmi dobré a bez následků. Je však nutné dlouhodobé sledování a spolupráce s dětským 
hematologem a dětským onkologem. 
 
Alternativy výkonu: 
V současné době neexistuje adekvátní alternativa k tomuto výkonu. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Předoperační vyšetření Vašeho dítěte bylo provedeno obvodním pediatrem. V případě, že zjistíme, že 
v dokumentaci některé vyšetření chybí, je nutné toto doplnit po přijetí. V případě nutnosti specializovaného 
vyšetření se toto provede ve spolupráci s Klinikou dětského lékařství. 
 
Operační výkon se provádí v celkové anestezii. Místní znecitlivění není u tohoto onemocnění vhodné pro věk 
pacienta a jeho psychiku. Před operací hodnotí anesteziolog stav dítěte a nálezy v dokumentaci. Je to vždy 
anesteziolog, který je erudovaný v provádění anestézie u dětí. 
 
Minimálně 6 hodin před operací nesmí dítě jíst, 2 hodiny pít. Jelikož se jedná o výkon, který předpokládá delší 
časový interval, jsou již na oddělení aplikovány tekutiny formou nitrožilní infuze.  
Dítě je převezeno na operační sál. Až do prostoru před operační sál mohou dítě doprovázet rodiče. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Na operačním sále převezme nejprve dítě anesteziolog. Po uvedení do operačního spánku, tedy anestézie, 
započne operační výkon nejprve desinfekcí operačního pole a jeho vymezením přiložením operačních roušek. 
Používá se materiál na jedno použití. Operačním řezem se postupně dostaneme k tumoróznímu útvaru, který je 
lokalizován před kostí křížovou a kolem konečníku. Může však zasahovat i do dutiny břišní. 
Obdobně může být lokalizován v dutině hrudní nebo v krajině krční. Do tohoto útvaru mohou vrůstat důležité cévy. 
V lokalizaci nitrobřišní i močovody. 
Podstatou operace je úplné odstranění tohoto útvaru. Do rány do oblasti původního nádoru je zaveden drén 
vyvedený přes kůži ven. Tento se dle stavu odstraňuje 2. až 4. den. Výkon ukončujeme sešitím rány vstřebatelným 
materiálem. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Každý operační výkon může být spojen s rizikem komplikací. Zde je uveden výčet nejběžnějších komplikací: 

• poruchy dechu a srdeční činnosti – v dětském věku se mohou až po operaci projevit některé vrozené vady 
srdeční, které doposud nebyly zřejmé, 

• alergické reakce - kopřivka, svědění, poruchy dechu, 
• infekce operační rány, 
• krvácení – projeví se modřinou v operační ráně nebo prosakováním krve z rány nebo z drénu, 
• poruchou činnosti střev, které se projeví plynatostí, vzedmutím břicha nebo zvracením, 
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• při lokalizaci nádoru kolem konečníku se projeví dočasným omezením ovládání konečníku a spontánním 
odchodem stolice, 

• zhrubělou jizvou, 
• nutností dalšího operačního výkonu, pokud dojde k recidivě, tedy dalšímu vytvoření nádorového útvaru, 
• nutností následné onkologické léčby v případě recidivy tumoru. 

 
Nelze ani jednoznačně vyloučit, že dojde k tak závažné změně zdravotního stavu či komplikaci, která povede 
k další operaci nebo až k úmrtí pacienta. Dále nelze vyloučit ani výskyt vzácných a ojedinělých komplikací, které 
nejsou součástí tohoto výčtu. 
Podrobné předoperační vyšetření vhodného postupu tato rizika minimalizují. O každém operačním výkonu budete 
navíc informováni již při indikaci k operaci, tedy v ambulanci nebo po přijetí dítěte na naše pracoviště. Lékařský 
a sesterský tým Vám vysvětlí veškeré Vaše dotazy.  
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
V časném a pooperačním období je dítě uloženo na lůžko na Kliniku dětského lékařství V pooperačním období 
pokračuje podávání léků ve formě nitrožilní aplikace, společně s infuzemi. K tlumení bolesti jsou podávány léky 
vhodné pro dětský věk. I tato analgetika jsou nejprve podávána společně s infuzemi do žíly, později ve formě tablet 
nebo čípků. Pokud je tumorózní útvar lokalizován v dutině břišní, může být v prvých dnech zastavena střevní 
činnost, což se může projevit zvracením. V tomto případě se zavádí do žaludku sonda k odčerpání žaludečního 
obsahu. Po stabilizaci stavu je dítě hospitalizováno na oddělení dětské chirurgie či dětské klinice. Do domácího 
ošetření bude Vaše dítě propuštěno dle klinického stavu. Průměrná doba je v rozmezí 7–14 dnů. Před propuštěním 
budete poučeni o postupu ošetřování v domácím prostředí. 
 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Bydliště:  
Plánovaný výkon: 

Operace tumoru – teratomu dětského věku 

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 
svého dítěte, 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 zdravotního stavu 
svého dítěte, 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 života nebo zdraví mého dítěte, budou tyto výkony 
provedeny. 

 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 


