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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 komplikacích a následcích. Tento 
materiál by Vám měl podat základní informaci o plánované operaci.

Autotransplantace kůže znamená odběr Vaší vlastní kůže a její okamžitý přenos na místo kožního defektu. Po 
několika dnech dojde ke vrůstání cév ze spodiny do transplantátu a dojde k přihojení. Výkon je prováděn v celko-
vé nebo místní anestezii většinou za hospitalizace, při menším rozsahu lze provést jako ambulantní výkon. Kůže 
je odebírána buď v plné tloušťce, nebo je odebírána v tenčí vrstvě, tzv. dermoepidermální štěp. Při odběru kůže 
v plné tloušťce je nutno dárcovské místo uzavřít sešitím. Nejčastější místo odběru je za ušním boltcem, na vnitřní 
straně paže či zápěstí, nebo v podbřišku. Dermoepidermální kožní štěp se odebírá speciálním strojkem, dermato-
mem, odběrové místo se pouze kryje obvazem a zhojí se spontánně v průběhu následujících 2–3 týdnů. Nejčastější 
odběrové místo pro dermoepidermálním štěp je na přední nebo zevní straně stehna, nicméně tento druh štěpu je 
možné odebrat kdekoliv na těle.

Odebraná kůže je vložena do defektu a fixována stehy nebo kožními svorkami. Následně je na štěp přiložena ne-
přilnavá vrstva a obklad s antiseptickým roztokem a na něj sterilní obvaz. Tam, kde není možné dostatečně fixovat 
obvaz, je nutná jeho fixace pomocí stehů přes vyčnívající obvaz (bolus).

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP OPERACE

Doba hospitalizace po operaci bývá obvykle 2–8 dnů. Bolesti bývají většinou mírné a je možné je tlumit běžnými 
léky na bolest. Převaz odběrové i transplantované plochy se provádí většinou 3× týdně s ponecháním části obvazu 
na odběrové ploše i na transplantátu. Stehy nebo svorky jsou většinou odstraňovány 10.–14. pooperační den. To 
již bývá přenesená kůže přihojena. U odběrové plochy dermoepidermálního štěpu po zaschnutí obvazu, což bývá 
zpravidla týden po výkonu, je možné začít krycí obvaz promašťovat vhodnou mastí. Po zhojení odběrové plochy, 
zpravidla do 14.–21. dne po výkonu, obvaz sám odpadne. Dokud nedojde ke zhojení transplantátu a odběrové plo-
chy tak není možno se koupat ani sprchovat. Zhojený transplantát a odběrová plocha  se doporučuje promašťovat 
vhodným krémem. U větších transplantovaných ploch se doporučuje kompresivní léčba speciálními návleky.

POOPERAČNÍ PRŮBĚH

POZNÁMKY LÉKAŘE
POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
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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 na náležité odborné úrovni. Platí, že 
pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná věku, přítomnosti dalších onemocnění (například cukrov-
ka, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), míře nesprávné životosprávy (obezita, kouření), rozsahu nebo 
druhu operačního výkonu a kvalitě dodržování individuálního léčebného režimu, který vám operatér po výkonu 
doporučí. 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.

Před operací může být nutné po dohodě s Vaším ošetřujícím lékařem vysadit léky snižující krevní srážlivost, nebo 
jejich užívání dočasně nahradit jinými léky.  

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 autotransplantace kůže můžeme zařadit např. hromadění sražené krve mezi spodi-
nou defektu a přenesenou kůží, nežádoucí posun transplantátu vůči spodině, nebo infekci kožního štěpu či od-
běrové plochy. Důsledkem komplikace může být částečné nebo úplné nepřihojení kůže v daném místě s nutností 
opakovaného provedení výkonu.

Všechny komplikace se mohou objevit i přes maximální možnou snahu lékařů a ošetřujícího personálu jim zabrá-
nit. Většina komplikací je naštěstí řešitelná a pokud nastanou, budeme se spolu s Vámi snažit o jejich co nejrychlej-
ší 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. 

KOMPLIKACE

POZNÁMKY LÉKAŘE

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

Datum: Podpis pacienta:
(zákonného zástupce)

Před operací se provádí běžná základní předoperační vyšetření podle Vašeho zdravotního stavu a věku. Vaše vy-
šetření může zahrnovat i pořízení fotodokumentace.

VYŠETŘENÍ
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.
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