
Příloha č.1    POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU

Ošetřující lékař: 

Jméno pacienta: 

Datum narození: 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové OPERACE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 

a příštítných tělísek

Vážený paciente, vážená pacientko,

rozhodl/a jste se podrobit chirurgickému zákroku na štítné žláze a příštítných tělískách. Zákrok bude mít za násle-
dek odstranění části nebo celé štítné žlázy a jednoho nebo více příštítných tělísek.

ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚDAJE
Štítná žláza je žlázou s vnitřní sekrecí produkující hormony, které ovlivňují celý organismus.
Je uložena v oblasti přední strany krku podél průdušnice a je tvořena dvěma laloky spojenými můstkem.
Příštítná tělíska svými hormony řídí metabolizmus vápníku a fosforu, jsou většinou čtyři a jsou uložena vzadu za 
horním a dolním polem každého laloku štítné žlázy.

DŮVODY K OPERACI
Choroby štítné žlázy rozdělujeme na zhoubné a nezhoubné.
Zhoubné nádory je nutno co nejrychleji chirurgicky odstranit a to tak, že odstraníme celou štítnou žlázu a v něk-
terých případech i mízní uzliny na krku. 
Nezhoubná onemocnění štítné žlázy většinou nevyžadují rychlý zákrok. 
Internista – endokrinolog Vás vyšetří a dle výsledků různých vyšetření navrhne buď léčbu konzervativní tj. léko-
vou nebo operační. Tato operační léčba spočívá v odstranění buď jednoho laloku štítné žlázy nebo odstranění 
obou laloků i můstku, to znamená celé štítné žlázy. Operačním přístupem je límcový řez na přední straně krku. 
Je-li štítná žláza uložena za hrudní kostí, je nutno dosti často hrudní kost podélně protnout.
Příštítná tělíska se operují z důvodů přítomnosti adenomu příštítného tělíska - nezhoubného nádoru, jehož pro-
jevem je zvýšení hladiny vápníku v krvi, řídnutí kostí a ukládání vápníku v ledvinách. Při operaci se odstraní jen 
postižené příštítné tělísko. Operační přístup je většinou stejný jako při operaci štítné žlázy.
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RIZIKOVÉ OKOLNOSTI 
K zásadním rizikovým okolnostem před operací patří především diabetes mellitus, hypertenze, poruchy srážení 
krve, alergie, onemocnění srdce a plic, chronické užívání léků, zvláště kortikoidů a léků na ředění krve, záněty žil, 
poruchy imunity, též obezita a vysoký věk. O těchto okolnostech je třeba vždy předem informovat lékaře a tím 
předejít zvýšenému riziku komplikací při a po operaci. 

PRŮBĚH OPERACE
Vlastní operace je prováděna na operačním sále v tzv. celkové anestezii. Po aplikaci anestezie operační tým natře 
operační pole dezinfekčním roztokem a započne operační výkon. Operační výkon trvá obvykle 60 až 90 minut. 
Na závěr výkonu budete převezen/a na jednotku intenzivní péče (JIP), kde budete probuzen/a a sledován/a do 
úplné stabilizace stavu. 

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
V bezprostředních několika hodinách po operaci můžete mít bolesti v operační ráně. Ty jsou zcela přirozené 
a ošetřující personál je bude tlumit léky proti bolesti. Po propuštění domů jsou většinou bolesti jen mírné a nevy-
žadují 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 účeinkem celkové anestezie 
a odezní většinou do 6 až 12 hodin po operaci. Po celkové anestezii můžete přijímat tekutiny asi za 4 hodiny po 
operaci, lehkou stravu obvykle 1.pooperační den. 
Do rány jsou zavedeny obvykle 1 nebo 2 drény, který se odstraňují 2.-3. pooperační den, stehy se odstraňují 
3. a 5. den po operaci. Poté je pacient propuštěn a za 10 dní pozván na kontrolu do endokrinochirugické porad-
ny, kde je pooperační stav zhodnocen, včetně histologického vyšetření odejmuté tkáně a rozhodnuto o dalším 
postupu léčby.
Poznámka: zvláštní okolnosti, které nastanou během operace (např. zjištění, že se nejedná o nezhoubný ale 
zhoubný nádor) mohou vést k rozšíření operačního zákroku nebo určité změně operačního postupu. 

KOMPLIKACE
Poškození tzv. vratného nervu - při operaci štítné žlázy a příštítných tělísek může k této komplikaci dojít. Tento 
nerv probíhá vedle laloků štítné žlázy nebo i po povrchu laloků, a jeho funkcí je ovládání hlasivek. I když nerv 
se snažíme při operaci chránit, může pacient po operaci mít chrapot, většinou přechodně. Dýchání při této kom-
plikaci není ovlivněno. /Výskyt této komplikace je v literatuře uváděn mezi 1-2%/. Poškození obou nervů může 
velmi ojediněle vést až k přechodnému nebo trvalému vyústění průdušnice na krku- tzv. tracheostomii.
Hypokalcémie – je snížená hladina vápníku v krvi způsobená poškozením příštítných tělísek při operaci, jejímž 
projevem je mravenčení prstů rukou a nohou, brnění v okolí úst eventuálně svalové křeče. Tato komplikace je 
dobře ovlivnitelná medikamentózní léčbou.
Krvácení - Štítná žláza je orgán silně zásobený krví, proto další komplikací může být krvácení při operaci nebo 
v pooperačním průběhu. Závažné krvácení v pooperačním období musí být řešeno operačně.
Komplikace hojení rány - může dojít ke krvácení z operační rány, rozestupu nebo odumření 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 převazů, výjimečně léčby antibiotiky, je tato komplikace dobře zvládnutelná.
Komplikací též může být zbytnělá nebo tzv. keloidní jizva. Jedná se o tvorbu vyvýšené, nápadné jizvy. Nejedná 
se však o komplikaci v pravém slova smyslu. Tvorba takových jizev je geneticky podmíněna. Korekce jizvy může 
být provedena ve spolupráci s plastickým chirurgem.
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 
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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. 
Při velké sraženině toto může vést až ke smrti. 
Plicní komplikace - zejména u osob s dříve přítomným onemocněním plic (chronický zánět průdušek, ale i akutní 
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 krátké-
ho dechu. Léčí se antibiotiky a podpůrnými léky. 
Srdeční komplikace - rovněž mohou po operaci štítné žlazy vzniknout. Tento druh komplikací u pacienta bez 
předchozího postižení srdce je velmi vzácný. Srdeční komplikace mohou mít podobu poruch srdečního rytmu či 
zhoršení prokrvení srdečního svalu (až infarktu myokardu). 

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

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


