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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

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

 
Informovaný souhlas pacientky s výkonem 

 
 
 

 
Vážená paní, 
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 informována. 
 
Princip léčby: 
Operace se provádí za účelem preventivního odstranění rizikové mléčné žlázy nebo mléčné žlázy se zhoubným 
nádorem. Během jedné operace je chybějící objem prsu současně rekonstruován (nahrazován) pomocí expandéru, 
silikonového implantátu, anebo vlastní tkání v podobě tzv. lalokové plastiky nebo přenosu tuku. Pro každou 
z výjmenovaných rekonstrukčních technik je vypracován samostatný infomovaný souhlas, který Vám je podáván 
současně s tímto informovaným souhlasem. 
V případě kůži šetřící mastektomii je ponechána kůže prsu v takovém rozsahu, aby nahrazovala kožní kryt 
rekonstruovaného prsu, ale je odstraňována bradavka a dvorec. V Případě subkutanní mastektomie jsou bradavka 
a dvorec ponechány, případně pozvednuty směrem nahoru. 
 
Alternativy výkonu: 
Alternativou je provedení klasické mastektomie nebo i kůži šetřící mastektomie bez rekonstrukce objemu 
odstraněné mléčné žlázy. Rekonstrukci prsu lze pak provést s časovou prodlevou. U preventivních výkonů je 
alternativou neoperovat a pravidelně docházet na preventivní onkologické prohlídky.  
 
Volba anestézie: 
Operace se provádí zpravidla v celkové anestézii. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Nezbytné je provedení předoperačního interního vyšetření, které vyhotoví Váš praktický lékař. U pacientek, které 
užívají léky ovlivňující srážlivost krve (např. Anopyrin, Warfarin, atd.) jsou praktickým lékařem tyto léky buď 
vysazeny, anebo jsou převedeny na terapii nízkomolekulárním heparinem. 
V rámci prevence žilní trombózy a plicní embolie jsou pacientky vybaveny kompresivními punčochami nebo 
bandážemi dolních končetin. U rizikových skupin pacientek je injekčně aplikován před zákrokem nízkomolekulární 
heparin. Před operací je operovaná oblast oholena a dokonale mechanicky očištěna již na standardním oddělení. 
 
Jaké jsou možné komplikace: 
Mastektomie neodstraní 100 % mléčné žlázy. Odhaduje se, že 1-5 % tkáně zůstává v těle. V tomto smyslu nutno 
chápat to, že i po provedení mastektomie může ve zbytcích tkáně vzniknout karcinom. Šance jsou však velmi 
malé. V případě zachování dvorce a bradavky u subkutanní mastektomie je o něco vyšší riziko vzniku karcinomu 
ve zbytku vývodných cest mléčné žlázy oproti preventivní kůži šetřící mastektomii, kdy se s mléčnou žlázou 
odstraňuje i dvorec a bradavka. Rozdíl v riziku je odhadován na 10%. 
Další rizika spojená s touto operací:  

- krvácení do rány s nutností operační revize, 
- rozestup rány, dále nedostatečné prokrvení ponechané kůže nebo bradavky, které může mít za následek 

opožděné hojení až odumření tkání. Obě tyto komplikace mohou vyžadovat opravnou operaci v podobě 
znovusešití kůže, použití místního laloku či přenosu kožního štěpu, 

- nerovnosti na povrchu kůže. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po zákroku je nutné počítat s dalšími zdravotními úkony jako je podání léčiv, infúzí, injekcí apod. Vhodná je péče 
o jizvy – masáže a místní terapie. Doba pobytu na klinice v závislosti na charakteru a rozsahu výkonu je minimálně 
tři dny, maximální délka se liší podle výběru rekonstrukční techniky. 
 
 
 

Subkutánní / kůži šetřící mastektomie s okamžitou rekonstrukcí prsu 
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Identifikační údaje pacientky: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Subkutanní / kůži šetřící mastektomie s okamžitou rekonstrukcí prsu 

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. Měla jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržela jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměla. 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 informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji svého 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 nezatajila 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 přečetla, obsahu rozumím 
a s provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 


