
UVOLNĚNÍ
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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.

Ulnární (loketní) nerv je nejčastěji utlačen v oblasti lokte (syndrom kubitálního kanálu), méně často v oblasti 
zápěstí (syndrom Guyonova kanálu). Útlak se projevuje nejčastěji bolestmi a brněním ruky a předloktí, snížením 
nebo ztrátou kožní citlivosti na malíku a prsteníku a v pokročilých stadiích poruchou úchopové funkce ruky.  Po-
stižení nervu se diagnostikuje jednak podle charakteru obtíží a při klinickém vyšetření, ale definitivně potvrdí 
diagnózu až vyšetření  elektromyografické (EMG).

Operace se provádí většinou v celkové anestezii, méně často v anestezii místní. Konkrétní způsob znecitlivění 
určí lékař s ohledem na charakter výkonu. Velmi často se provádí tato operace při zaškrcení operované končetiny 
manžetou, aby se zabránilo krvácení během operace. Pokud je nerv postižen v oblasti lokte, tak z krátkého řezu 
v oblasti lokte vypreparujeme loketní nerv, uvolníme ho z kanálku loketní kosti a ponecháme ho v jeho lůžku. Při 
pokročilých nálezech nebo při revizních operacích se nerv přemisťuje do podkoží. Výkon lze provést i s pomocí 
endoskopu, který umožňuje nerv uvolnit ve větším rozsahu a přitom z menšího řezu a je celkově šetrnější. Pokud 
je nerv utlačen v oblasti zápěstí, tak je operační postup podobný. Z operačního řezu na zápěstí je uvolněn kmen 
ulnárního nervu, včetně jeho větví. Jizva je podélná a nachází se na malíkové straně zápěstí a dlaně. Poté je pro-
vedeno sešití operační rány, v některých případech je zaveden do rány drén a rána je kryta obvazem. Po výkonu 
nebývá většinou končetina znehybněna dlahou. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP OPERACE

V pooperačním období jsou nutné převazy hojící se rány. Stehy jsou odstraňovány cca za 2 týdny po operaci. 
Úlevu lze po operaci očekávat někdy až v horizontu 3 až 6 měsíců, regenerace nervu trvá dlouho. Pokud je nerv 
již nevratně postižen, k plnému návratu funkce a citlivosti ruky nemusí dojít i přes dostatečný chirurgický výkon. 
Plná zátěž operované končetiny je možná nejdříve po 4–6 týdnech po výkonu. Rekonvalescence bývá kratší po 
endoskopickém výkonu.

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 v souladu s dostupnými poznatky lé-
kařské vědy. Platí, že pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná věku, přítomnosti dalších onemoc-
nění (například cukrovka, 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 vý-
skytu 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.

Výjimečně je výkon prováděn v místním znecitlivění. Mezi komplikace místního znecitlivění patří především aler-
gická nebo toxická reakce na použité místní anestetikum, 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 anestezii (aplikace anestetika přímo k nervovému kmeni) může 
dojít k poranění nervu ostřím jehly, které se projeví jako dočasná (výjimečně trvalá) necitlivost nebo naopak zvý-
šená citlivost až bolesti v inervační zóně nervu.

Mezi specifickými komplikacemi uvolnění loketního nervu bychom měli zmínit  bolestivost jizvy, poškození šlach, 
poškození nervu nebo jeho drobných větví, způsobující poruchu kožního čití nebo pohyblivosti předloktí a ruky, 
otoky či vznik algodystrofického syndromu (nepříliš častá, ale těžká komplikace, projevující se otokem, výraznou 
bolestí, řídnutím kostí a ztuhnutím končetiny). Vyloučit nelze ani recidivu obtíží při nadměrném jizvení a tvorbě 
srůstů v místě zákroku, která si v budoucnu může vyžádat další chirurgický zákrok. Po operaci také může dojít k 
dočasnému omezení pohyblivost kloubu v blízkosti operace. Pooperačně také může dojít ke snížení svalové síly 
úchopu, které je někdy trvalé a může znemožňovat větší fyzickou zátěž operované končetiny.

Před operací může být nutné po dohodě s Vaším 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. 

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. Důležité 
je také elektromyografické vyšetření (EMG), které by mělo být před výkonem provedeno vždy. Vaše vyšetření 
může zahrnovat i pořízení fotodokumentace.

VYŠETŘENÍ
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.

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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