
ODSTRANĚNÍ MELANOMU

Příloha č. 1 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Ošetřující lékař:

Datum narození:

Jméno pacienta:

Vážený paciente, vážená pacientko,

rozhodl(a) jste se podrobit chirurgickému zákroku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně in-
formován(a) o povaze a způsobu provedení operace a o možných pooperačních komplikací a následcích. Tento 
materiál by Vám měl podat základní informaci o plánované operaci.

Melanom je zhoubný kožní nádor vycházející z pigmentových buněk, které se začaly nekontrolovaně dělit a šířit 
do okolí. Léčba je hlavně chirurgická, tj. operační odstranění nádoru s dostatečným lemem okolní zdravé tkáně. 
Operační výkon je prováděn v celkové nebo místní anestezii při hospitalizaci nebo jako ambulantní výkon. Jeho 
podstatou je vyříznutí ložiska s dostatečným lemem zdravé tkáně a vzniklý kožní defekt je pak ošetřen adekvát-
ním způsobem v závislosti na jeho velikosti a lokalitě. Pokud je defekt menší, je možno ho po uvolnění okrajů 
rány přímo sešít. Pokud je defekt větší, tak je nutno ho krýt buď kožním transplantátem anebo lalokem. Kožní 
transplantát je tenká vrstva kůže, odebraná na jiném místě na těle (vnitřní strana paže, podbřišek, stehno, hýždě, 
obličej, krk aj.), která se přiloží na spodinu defektu a kryje obvazem. Po několika dnech dojde ke vrůstání cév ze 
spodiny do transplantátu a dojde k přihojení. Kožní lalok je tkáň z blízkého či vzdáleného okolí defektu, kterou je 
možno vyjmout z dárcovského místa za vzniku prosté jizvy a přemístit ho do místa defektu. Lalok je tvořen nejčas-
těji kůží a podkožím, někdy i svalem. Někdy je nutno použít lalok ve dvou dobách (čelní lalok, cross-finger lalok), 
kdy v první době se přesune lalok do místa defektu, kam se nechá přihojit a po několika týdnech je nepoužitý zby-
tek laloku a jeho stopky odříznut a vrácen zpět do dárcovského místa. O konkrétně zvoleném postupu rozhodne 
Váš ošetřující lékař. Je ale možné, že v průběhu operace zjistí, že není možno původně plánovaný postup použít 
a bude nucen volit postup jiný. Na spodinu defektu se někdy vkládá drén k odvádění případné tkáňové sekrece 
nebo krve.

Součástí Vaší plánované operace může být i odstranění tzv. strážní (sentinelové) uzliny. Účelem výkonu je šetr-
nějším způsobem zjistit nebo vyloučit výskyt případných metastáz nádoru v mízních uzlinách. Několik hodin před 
vlastní operací je Vám nejprve provedena lymfoscintigrafie – vyšetření, při kterém je pomocí injekce radionuklidu 
nalezena a označena strážní (sentinelová) lymfatická uzlina. To je uzlina, která je nejbližší nádorovému ložisku, a 
která by byla první zasažena v případě šíření nádoru lymfatickými cestami.  V některých případech se označuje 
uzlina ještě pomocí speciální barvy, které po vyloučení z organismu barví moč. Během Vaší operace se vlastní 
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Byl(a) jsem srozumitelně poučen(a) o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to 
srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací. Souhlasím s provedením a archivací nutné fotodokumentace. Dávám 
svolení k užití fotodokumentace mého případu pro prezentaci, v rámci vědecké, odborné a vzdělávací činnosti pou-
ze takovým způsobem,  kdy nebude možné odhalení mé totožnosti z použitých fotografií. Prohlašuji, že jsem shora 
uvedenému poučení a informacím plně porozuměl(a) a vzal(a) je na vědomí.

Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum: Podpis pacienta:
(zákonného zástupce)

POZNÁMKY LÉKAŘE

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže stoprocentně zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace a poope-
račního hojení bez komplikací. Komplikace při operaci i po ní jsou bohužel v určitém, naštěstí malém procentu 
pravděpodobné a mohou vzniknout i přesto, že péče byla poskytnuta řádně, i když lékaři a ostatní zdravotnický 
personál neporušil žádné své povinnosti a zdravotní péče byla poskytnuta v souladu s dostupnými poznatky lékař-
ské vědy. Platí, že pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná věku, přítomnosti dalších onemocnění 
(například cukrovka, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), míře nesprávné životosprávy (obezita, kouře-
ní) a rozsahu nebo druhu operačního výkonu. Vyšší riziko komplikací mají pacienti nedodržující pokyny lékaře. 
V případě výskytu některé komplikace musíte také počítat s nutností opakovaných a častějších kontrol na našem 
chirurgickém pracovišti, což může být pro Vás obtížné například s ohledem na velkou vzdálenost Vašeho bydliště. 
Je možné, že se Vám bude zdát seznam možných komplikací na první pohled příliš dlouhý, pravděpodobnost jejich 
výskytu je naštěstí relativně malá. Přesto je uvádíme všechny za účelem Vaší maximální informovanosti, protože 
jen plně informovaný pacient je schopen se správně rozhodovat.

Komplikace dělíme na všeobecné, hrozící při jakékoliv operaci, a komplikace specifické pro konkrétní druh ope-
račního výkonu. Mezi všeobecné komplikace každé operace patří například krvácení během operace nebo po ní, 
které někdy může vyžadovat další operační zákrok nebo výjimečně i transfuzi krve. Mezi další všeobecné kom-
plikace patří prodloužené hojení rány, pooperační infekce rány, rozestup (dehiscence) operační rány, odumření 
okrajů rány nebo jejího okolí, tvorba nevzhledných, nestabilních, nebo hypertrofických až keloidních jizev, nebo 
alergická reakce na použité léky, dezinfekci či materiál. Alergická reakce se obvykle projeví místně (zarudnutí, 
otok, svědění). Mohou se však objevit i celkové projevy, jako je vyrážka, otoky dýchacích cest, poruchy dýchání a 
srdeční činnosti až vznik šokového stavu. U rizikových pacientů se po větších operačních výkonech může vyskyt-
nout uzávěr žil dolních končetin (žilní trombóza) nebo plicních tepen (plicní embolie) krevní sraženinou.

Mezi komplikace místního znecitlivění patří především alergická nebo toxická reakce na použité místní anesteti-
kum, která se nejčastěji projevuje jako kožní nebo slizniční vyrážka. Těžší případy jsou vzácné, mohou se projevit 
nevolností, otoky, poruchami dýchání, křečemi a poruchami vědomí a poruchami srdeční činnosti. Při svodné an-
estezii (aplikace anestetika přímo k nervovému kmeni) může dojít k poranění nervu ostřím jehly, které se projeví 
jako dočasná (výjimečně trvalá) necitlivost nebo naopak zvýšená citlivost až bolesti v inervační zóně nervu.

Mezi specifické komplikace tohoto výkonu můžeme zařadit odumření části nebo celého laloku, nepřihojení části 
nebo celého transplantátu, hromadění tkáňového moku v podkoží (tzv. seromu), který je někdy nutno drénovat 
či opakovaně injekčně odsávat. Dalšími specifickými komplikacemi mohou být nerovnosti a relativní nadbytek 
kůže a podkoží v místě výkonu nebo tuhé uzly v okolí jizev. Další komplikací může být výpadek citlivosti kůže 

KOMPLIKACE

Před operací, pokud je prováděna v celkové anestezii, se provádí běžná základní předoperační vyšetření podle Va-
šeho zdravotního stavu a věku. Někdy je nutno předoperačně doplnit také RTG srdce a plic a ultrazvukové vyšetření 
uzlin a břicha, případně i další vyšetření. Vaše vyšetření může zahrnovat i pořízení fotodokumentace.

VYŠETŘENÍ

Hospitalizace, pokud je nutná, trvá podle pooperačního průběhu asi 3–10 dní. Drény, pokud jsou použity, jsou 
ponechávány několik dní v závislosti na množství odváděného sekretu. Bolesti je možno v pooperačním ob-
dobí tišit podáváním léků proti bolesti ve formě injekční nebo tabletové. Stehy jsou většinou odstraňovány 
10.–14. pooperační den, většinou tedy až při kontrole na ambulanci. 

POOPERAČNÍ PRŮBĚH

vyhledání této uzliny provádí z krátkého kožního řezu v místě označení. Při výkonu se odstraní jedna, případně ně-
kolik lymfatických uzlin. Výsledek mikroskopického vyšetření této uzliny je však znám až po několik dnech. Je tedy 
možné, že bude nutno, v případě pozitivního nálezu, dodatečně provést odstranění uzlin z podpažní jamky nebo 
z třísla. V některých případech nemusí být sentinelová uzlina nalezena. Buď se nezobrazí při lymfoscintigrafickém 
vyšetření, nebo není zjistitelná při operaci. V tomto případě není odběr sentinelové uzliny proveden.

v blízkém i vzdálenějším okolí jizvy, vzácně porucha funkce některých svalových skupin. Dále se může vyskytnout 
dočasné snížení pohyblivosti velkých kloubů v blízkosti operované oblasti, hlavně ramene. Po několika týdnech 
až měsících, zvláště pokud je odstraňováno více uzlin, se mohou objevit lymfatické otoky, které obvykle vyžadují 
trvalou péči (návleky, manuální lymfodrenáže, kompresivní léčbu). Může také dojít k tomu, že se při mikroskopic-
kém vyšetření zjistí, že nádor nebyl odstraněn kompletně a to i přesto, že během výkonu byla tkáň při okrajích 
odstraněného ložiska vzhledově bez známek postižení (vícečetné nádory, satelitní metastázy apod.) Opakovaný 
chirurgický výkon je pak nutný. Nelze také vyloučit recidivu ložiska v budoucnu i přesto, že byl celý útvar při ope-
raci kompletně odstraněn.

Pokud jste léčen(a) hormonální léčbou (antikoncepce, substituční léčba), je nutno v některých případech vysadit 
tyto léky delší dobu před výkonem. U žen by plánovaný výkon většího rozsahu neměl být prováděn během men-
struace s ohledem na zvýšené riziko krvácení během a po operaci. Před operací může být nutné po dohodě s Va-
ším ošetřujícím lékařem vysadit léky snižující krevní srážlivost, nebo jejich užívání dočasně nahradit jinými léky.

Všechny komplikace se mohou objevit i přes maximální možnou snahu lékařů a ošetřujícího personálu jim zabrá-
nit. Většina komplikací je naštěstí řešitelných a pokud nastanou, budeme se spolu s Vámi snažit o jejich co nejrych-
lejší vyléčení a případnou nápravu tak, aby pokud možno nebyl ovlivněn celkový výsledek operace. 

Výše uvedené informace jistě nemohou být vyčerpávající. Ptejte se proto svého ošetřujícího lékaře nebo ope-
ratéra na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá. Podrobná informace je nutná 
i k tomu, abyste zjistil(a) jaký výsledek lze od operace očekávat. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit 
nerealistická očekávání. 
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