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Chirurgická klinika
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Hradec Králové

Ošetřující lékař: 

Jméno pacienta: 

Datum narození: 

ODSTRANĚNÍ SLEZINY

Vážený paciente, vážená pacientko,

rozhodl/a jste se podstoupit operační zákrok, při němž vám bude odstraněna slezina. Před touto operací budete 
ošetřujícím lékařem informován/a o povaze výkonu, možnostech operačního postupu, možných rizicích a kom-
plikacích. Tento materiál by Vám měl podat základní informaci o tomto výkonu a měl by být vodítkem k Vašemu 
rozhovoru s ošetřujícím lékařem.

ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚDAJE
Slezina je nepárový solidní (parenchymatozní) orgán uložený pod levou částí bránice pod levými dolními žebry. 
Podílí se na tvorbě některých bílých krvinek a na odstraňování poškozených krevních buněk. Její zvětšení má 
za následek zýšené vychytávání třeba i zdravých krevních buněk, což může vést k chudokrevnosti nebo snížené 
srážlivosti krve. Sama slezina může být rovněž postižena řadou onemocnění jak nezhoubných – například cysta 
(dutina vyplněná tekutinou), infarkt (důsledek nedokrvení), nebo zhoubných – například lymfom (onemocnění 
bílých krvinek). Všechna zhoubná onemocnění sleziny a řada onemocnění nezhoubných  se léčí odstraněním 
sleziny. Tento výkon je indikován ve většině případů Vaším ošetřujícím hematologem po konzultaci chirurga. 
Odstranění sleziny se provádí klasickým řezem – většinou šikmým řezem v levém podžebří, málo často pak 
svislým řezem ve střední čáře od mečovitého výběžku k pupku. O typu řezu rozhoduje chirurg, který vás bude 
operovat a bude vás o něm a důvodech toho kterého řezu informovat.

ANESTEZIE
Odstranění sleziny je prováděno zásadně v celkové anestezii (pacient „spí“). Před celkovou anestezií nesmíte 
6 hodin přijímat žádné tekutiny a potravu. Před operací vám bude provedeno oholení horní části břicha 
(tzv. operačního pole). Jak užít dlouhodobě užívané léky před operací vám sdělí ošetřující lékař.
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)

PRŮBĚH OPERACE
Vlastní operace se provádí na operačním sále. Po ulehnutí na operační stůl Vám bude aplikována celková aneste-
zie, léčivo bude aplikována do žíly na horní končetině, po několika vteřinách klidně a postupně ztratíte vědomí. 
Následně operační tým natře operační pole dezinfekční látkou a začne operační výkon, který trvá většinou 
60-90 minut. Řezem, o němž jste byli před operací informováni pronikneme do dutiny břišní ke slezině, kde pod-
vážeme přívodné tepny a odvodné žíly a slezinu odstraníme z dutiny břišní. Po pečlivé kontrole stavění krvácení 
zavedeme do prostoru po odstraněné slezině dren (hadičku), která slouží k odvodu zbylé krve a výpotku, který 
se po tomto výkonu tvoří. Pokud bude výdej z drenu přimeřený, bude vám tento odstraněn 1. pooperační den. 
Ve většině případů budete po operaci krátkodobě umístěn/a na jednotce intenzivní péče. 

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
V bezprostředních několika hodinách po operaci můžete mít bolesti v ráně, které jsou zcela přirozené a ošetřující 
personál je bude samozřejmě tlumit léky proti bolesti. Nevolnost a zvracení jsou občasným nežádoucím účinkem 
anestezie a odezní většinou do 6-12 hodin po operaci. Pokud se budete cítit v pořádku, dojde k časné obnově 
činnosti střev a nedojde k žádné komplikaci, první lehkou stravu dostanete většinou 2. pooperační den a do 
domácího ošetření budete propuštěn/a většinou 5. pooperační den. Stehy jsou odstraňovány ambulantně větši-
nou za 7-10 dnů po operaci, další kontroly ohledně léčby Vašeho základního onemocnění jsou plně v kompetenci 
Vašeho hematologa.

KOMPLIKACE
U každého chirurgického zákroku může dojít k různým komplikacím v jeho průběhu či po něm. Některé kom-
plikace jsou častější, některé naopak vzácné. Na většinu z nich mají vliv anatomické podmínky, velikost sleziny 
a celkový stav pacienta. Nejčastější jsou:
Poranění stěny žaludku je nepříliš časté, ošetří se sešitím otvoru, po operaci je nutné dlouhodobější podávání 
infuzí.
Poranění střeva je nepříliš časté, ošetří se sešitím otvoru a je opět nutné dlouhodobější podávání umělé 
výživy.
Teplota je v prvních hodinách po výkonu reakcí organizmu na tento výkon, odezní samovolně do 12-24 hodin
Pooperační krvácení  nevelké, které se projeví odchodem malého množství krve drenem většinou samo ustoupí, 
velké může být zapříčiněno sklouznutím podvazu z některé cévy jdoucí ke slezině a je nutno provést další operaci 
s nalezením zdroje krvácení a jeho ošetřením
Trombóza hlubokých žil může nastat po jakémkoliv chirurgickém zákroku. Riziko zvyšuje obezita, nehybnost 
na lůžku, odvodnění, užívání hormonální antikoncepce. Prevencí je včasné vstávání z lůžka, rehabilitace, pohyb 
dolních končetin, elastické punčochy. Riziko lze zmenšit podáváním nízkomolekulárních heparinových preparátů 
(léky snižující krevní srážlivost).
Plicní komplikace zvýšené riziko u osob s dříve přítomným onemocněním plic.
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