
Příloha č.1    POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
POZNÁMKY LÉKAŘE█

Ošetřující lékař: 

Jméno pacienta: 

Datum narození: 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

OPERACE JATER

Vážený paciente, vážená pacientko,
rozhodl/a jste se podrobit operačnímu zákroku na játrech. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem infor-
mován/a o povaze výkonu, možnostech operačního postupu, jeho následcích a možných rizicích a komplikacích. 
Tento materiál by Vám měl podat základní informaci o léčbě jaterních onemocnění a měl by být vodítkem 
k Vašemu rozhovoru s ošetřujícím lékařem. 

ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚDAJE 
Játra jsou největší a nejdůležitější žlázou lidského těla vážící od 1 do 2,5 kg. Jsou umístěna těsně pod bránicí 
z větší části pod pravou brániční klenbou a přesahují až pod střed levé brániční klenby. Játra se dělí na dva 
laloky. Krev je do jater přiváděna z jaterní tepny a z vrátnicové žíly. Vrátnicovou žílou se do jater dostává 
krev ze žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky, sleziny, a tak přitékají k jaterním buňkám všechny vstře-
bané živiny. Krev z jater odvádějí jaterní žíly, které vstupují přímo do dolní duté žíly. Játra se podílí na pro-
dukci celé řady aktivních látek a metabolitů, tuků, cukrů, důležitých bílkovin a hormonů. Významná je také 
detoxikační funkce mnoha léků a jedů. Játra tvoří a vylučují žluč důležitou pro trávení. Žluč je předávána 
vývodními cestami do dvanácterníku. 

DŮVODY K OPERACI 
Vzhledem k velmi širokému spektru důvodů k operacím jater není možno podrobně rozebírat všechny stavy, 
které si vynutí operační zákrok na játrech. Mezi nejčastějšími důvody k operaci jsou některé typy nádorů 
jater a to, jak nezhoubné, tak i zhoubné. nádory. Ze zhoubných nádorů může jít o nádory pocházející přímo 
z jaterních buněk nebo žlučových cest, ale nejčastěji jde o nádory, které se dostaly do jater z jiného primárního 
nádorového ložiska – tzv. jaterní metastázy (nejčastěji jde o metastázy nádorů tlustého střeva). Chirurgické 
odstranění zhoubného nádoru přináší v porovnání s jinými, v současné době dostupnými metodami, daleko 
vyšší šanci na dlouhodobé vyléčení choroby. Rozsah a typ operace závisí nejenom na druhu onemocnění, ale 
také na rozsahu postižení jater a zvyklostech a zkušenostech chirurgického pracoviště. Obecným principem je 
odstranění postižené části jater s nádorem včetně bezpečného lemu zdravé jaterní tkáně. Při jedné operaci 
lze odstranit maximálně 60 - 70  % jaterní tkáně, celá játra odstranit nelze. Ponechaná část jater velice rychle 
doroste a tak během krátké doby funkčně nahradí odstraněnou postiženou část. Na přesnější informace se 
ptejte Vašeho ošetřujícího lékaře. 
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)

PRŮBĚH OPERACE 
Vlastní operace je prováděna na operačním sále v tzv. celkové anestézii. Před vlastním operačním výkonem Vám 
bude již v celkové anestezii zavedena do močového měchýře močová cévka a do žaludku bude zavedena tenká 
hadička-žaludeční sonda. Ty budou v pooperačním období brzy odstraněny. Vlastní operační výkon trvá obvykle 
od 60 do 180 minut. Na závěr výkonu budete převezen/a na pooperační pokoj či jednotku intenzivní péče, kde 
budete probuzen/a a sledován/a v prvních dnech do úplné stabilizace stavu. 

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
V bezprostředních několika hodinách po operaci můžete mít bolesti v operační ráně. Ty jsou zcela přirozené a ošet-
řující personál je bude tlumit léky proti bolesti. Po propuštění domů jsou většinou již bolesti mírné a nevyžadují 
tlumení léky. Déle trvající výrazné bolesti jsou spíše příznakem některé komplikace, a proto byste v tomto případě 
měl/a kontaktovat ošetřujícího lékaře. Zvracení je občasným nežádoucím účinkem celkové anestezie a odezní větši-
nou do 6-12 hodin po operaci. Po celkové anestezii můžete přijímat tekutiny za 4 hodiny po operaci, lehkou stravu 
v závislosti na provedeném výkonu obvykle 1. pooperační den. Pohybovat končetinami můžete libovolně ihned 
po operaci, chodit již za několik hodin po operaci, zprvu vždy s pomocí ošetřujícího personálu. Po všech břišních 
operacích dochází k přechodnému ochrnutí činnosti střev. Tato se obnoví do 48-72 hodin a projeví se odchodem 
plynů či stolice. Pokud porucha střevní funkce trvá déle než 72 hodin a nebo dojde k poruše již obnovené funkce, 
pak je vždy třeba pomýšlet na komplikaci a poradit se s ošetřujícím lékařem. Při operaci může být do břišní dutiny 
vložen trubicový drén, který bude vyveden u operační rány a bude napojen na sběrný sáček. Drén slouží k odvedení 
zbytku krve a žluči, která může vytékat z operované části jater. Tento drén bude v závisti na množství a charakteru 
odváděné tekutiny odstraněn do několika dnů od operace. Propuštěni můžete být za několik dní po výkonu, nejčas-
těji mezi 7-14 dnem. To vše podle vaší dohody s ošetřujícím lékařem. Stehy jsou odstraňovány podle typu materiálu 
a typu stehů za 10-14 dní. Vykonávat fyzickou námahu je zakázáno 6 týdnů po operaci, čímž se snižuje riziko vzniku 
pooperační kýly v jizvě. Dotazy o činnostech, které můžete a nemůžete vykonávat, vám zodpoví ošetřující lékař. Do 
zaměstnání budete moci nastoupit dle dohody s ošetřujícím lékařem. 

KOMPLIKACE 
Krvácení při operaci a po operaci - při rozsáhlých operacích jater může dojít ke krvácení z větších cév vedou-
cích z/do jater nebo z drobných cév v játrech, které budou přerušovány v průběhu vlastní operace. Toto krvácení 
může vést k chudokrevnosti a nutnosti podání krevní transfuze, výjimečně může pacienta ohrozit na životě. Na 
krvácení se někdy podílí i porucha srážlivosti, kterou lze obvykle alespoň částečně korigovat před operací, během 
operace nebo po operaci. V současnosti skoro až 90 % pacientů nepotřebuje transfuzi.
Žlučová píštěl - v místě přerušení jater může docházet k úniku žluči do drénu nebo se může žluč hromadit pod 
brániční klenbou. Tato komplikace se projeví teplotou, bolestí břicha, zástavou střevní činnosti event. žlučovou 
sekrecí z drénu. Tato komplikace bývá řešena nasazením antibiotik, může si vyžádat  opětovné zavedení drénu do 
ložiska v dutině břišní. Někdy může být provedeno endoskopické vyšetření žlučových cest tzv. ERCP. Výjimečně si 
může tato komplikace vynutit reoperaci s nutností celkové anestezie. 
Infekce v okolí jater, hnisavé ložisko v břišní dutině  - v místě přerušení jater může docházet k úniku a hro-
madění krve a žluči s následným rozvojem infekce v okolí. Tato komplikace se projeví teplotou, bolestí břicha, 
zástavou střevní činnosti event. patologickou sekrecí z drénu. Tato komplikace bývá řešena nasazením antibiotik, 
může si vyžádat  opětovné zavedení drénu do hnisavého ložiska v dutině břišní. Drén se zavádí v lokálním zne-
citlivění kůže z drobného vpichu pod kontrolou ultrazvuku nebo CT. Není nutná celková anestezie. Výjimečně si 
může hnisavá komplikace vynutit reoperaci s nutností celkové anestezie. 
Znovuvytvoření nádorového ložiska ve zbytku jater je pozdní komplikací, která si obvykle vyžádá operační 
řešení event. onkologickou léčbu. 
Komplikace hojení rány - může dojít ke krvácení z operační rány, rozestupu okrajů operační rány, zánětům kůže 
a podkoží u operační rány. Infekce v ráně se projeví přetrvávající bolestivostí či znovuobjevením se bolestí v ráně. 
Většinou je doprovázena zvýšenou teplotou. Rána je zarudlá, na pohmat bolestivá, někdy s výtokem tekutiny 
z rány. Při objevení se těchto obtíží je nutné opět vyhledat ošetřujícího lékaře. Při provádění opakovaných převa-
zů, výjimečně léčby antibiotiky, je tato komplikace dobře zvládnutelná. Při větší infekci operační rány je ohroženo 
hojení svalové povázky a může v budoucnu dojít k rozvoji kýly v jizvě. 
Kýla v jizvě - k této komplikaci dojde, pokud je jizva výrazně namáhána ještě před jejím úplným zhojením. Též 
se může objevit při poruchách hojení rány (infekce, poruchy tvorby vaziva). V případě objevení se kýly v jizvě je 
vhodná její operační léčba s několikaměsíčním odstupem od prvního zákroku.
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Alergická reakce se může vyskytnout na kterékoliv léčivo nebo dezinfekční prostředek. A to i tehdy, pokud jste 
v minulosti žádnou alergii nikdy nepozoroval/a. Zpravidla se objeví ihned po aplikaci léčiva či za několik desítek 
minut. Může mít formu pouhé kopřivky, zarudnutí nebo svědění kůže, ale též dechových obtíží, astmatu, slabosti, 
nízkého krevního tlaku až šokového stavu. Pokud tato reakce vznikne, ihned o ní informujte vašeho ošetřujícího 
lékaře. Pomocí protialergických léků ji lze dobře zvládnout. 
Trombóza hlubokých žil dolních končetin může nastat po jakékoliv operaci. Riziko vzniku tohoto stavu zvyšuje 
imobilizace na lůžku, nehybnost dolních končetin, dehydratace, užívání hormonální antikoncepce. U rizikových 
pacientů lze její riziko zmenšit podáváním heparinových preparátů (látka snižující krevní srážlivost) před operací 
a po ní. Mezi příznaky zánětu hlubokých žil dolních končetin patří: pocit napětí nebo bolesti v lýtkách, otoky 
lýtek. Diagnózu potvrdí ultrazvukové vyšetření. Tuto komplikaci je nutné ihned léčit. Jedině tak lze zabránit 
jejímu dalšímu velmi nebezpečnému projevu - plicní embolizaci. K ní dojde, pokud se krevní sraženina z takto 
postižených hlubokých žil dolních končetin odloučí a žilním řečištěm se dostane až do plicnice, jejíž větve uzavře. 
To vyžaduje intenzivní interní léčbu.
Plicní komplikace - zejména u osob s dříve přítomným onemocněním plic (chronický zánět průdušek, ale i akut-
ní onemocnění dýchacích cest) se mohou objevit některé plicní komplikace - zánět hrtanu, průdušnice, akutní 
zánět průdušek nebo zánět plic. Tyto komplikace se projeví kašlem, bolestmi za hrudní kostí, teplotou, pocitem 
krátkého dechu. Léčí se antibiotiky a podpůrnými léky. Mezi plicní komplikace dále patří vdechnutí žaludečního 
obsahu při a nebo po operaci. Toto vede k zánětu plíce a je nutná intenzivní léčba někdy včetně umělé plicní 
ventilace pomocí dýchacího přístroje. Po operací jater může dojít k rozvoji pohrudničního výpotku na pravé stra-
ně. Tento výpotek může utlačit plíci na pravé straně a vést ke zhoršení dechu. Drobný výpotek nevyžaduje léčbu, 
u většího je zapotřebí provést jeho odsátí.
Srdeční komplikace -  vzhledem k tomu, že operace jater je velký operační zákrok s výraznou celkovou i srdeční 
zátěží pro pacienta, může dojít ke zhoršení přítomného onemocnění srdce. Srdeční komplikace mohou mít podo-
bu poruch srdečního rytmu či zhoršení prokrvení srdečního svalu (až infarktu myokardu). Tento druh komplikací 
u pacienta bez předchozího postižení srdce je velmi vzácný.
Selhání jater je velmi vážnou komplikací po operaci jater. Nejčastěji k ní dochází 
po odstranění části jater větší než 60–70 % nebo v případě poškození jater jiným jaterním onemocněním (jaterní 
cirhóza, poškození jater chemoterapií, ztučnění jater při nadměrném kalorickém příjmu). Tato komplikace vede 
k rozvoji krvácivého stavu s rizikem rozvoje kómatu. V případě jaterního selhání je nutná intenzivní léčba na 
jednotce intenzivní péče někdy včetně umělé plicní ventilace pomocí dýchacího přístroje.


