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

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění, charakterizované postupným vznikem uzlů a pruhů v dlani a na prs-
tech ruky, tvořených zbytnělou tkání palmární aponeurózy. Ložiska mohou být bolestivá, ale častěji začíná vadit 
omezení pohybu prstů do natažení. Průběh onemocnění bývá většinou pomalý a funkční omezení se zpravidla 
objevují až po několika letech trvání nemoci. Léčba je většinou operační, v některých případech je možno provést 
miniinvazivní ošetření injekcí kolagenázy nebo přerušit pruhy kontraktury bez jejího odstranění.

Klasická operace se provádí většinou v místním nebo svodném znecitlivění, výjimečně v celkové anestezii. Znecit-
livující látka se aplikuje injekčně přímo do místa operace (místní znecitlivění), případně na zápěstí či výše na horní 
končetině (svodné znecitlivění). Většinou se provádí tato operace při zaškrcení horní končetiny manžetou, aby se 
zabránilo krvácení během operace. Poté z různě uložených řezů ve dlani či na prstech se odstraní změněná tkáň 
aponeurózy (hmatné uzly a pruhy) za současného šetření důležitých struktur (cévy, nervy a šlachy). V některých 
případech jsou nutné ještě další zásahy na kloubních pouzdrech dlouhodobě ohnutých kloubů prstů, aby je bylo 
možno narovnat. Při nedostatku kožního krytu nebo pokud není možno provést místní lalokový posun je někdy 
nutno použít kožní transplantát odebraný z jiného místa na těle. Na konci operace se rány zašijí. Často se mezi 
stehy vkládá drén. Výjimečně se operační rány ponechávají částečně nesešity.

Pokud se pouze přeruší pruhy kontraktury a neodstraňují se, je výhodou krátká rekonvalescence. Nevýhodou je riziko 
časné recidivy kontraktury. Tento zákrok se proto často provádí jako přípravný výkon předcházející vlastní operaci.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP OPERACE

Pooperačně po dobu 2–4 dnů je nutná zvýšená poloha operované končetiny, která zmírňuje bolest a zmenšuje 
otok. První převaz po operaci provádíme za 24–48 hodin. Stehy se odstraňují za 2–3 týdny po operaci podle stavu 
hojení rány. Poté většinou následuje rehabilitace. Celková doba rekonvalescence je při nekomplikovaném průbě-
hu 6–8 týdnů.  

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.

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 výkonu můžeme zařadit např. odumření kůže dlaně nebo prstů, otoky ruky, poško-
zení šlach, ztuhnutí prstů, dočasnou nebo trvalou bolestivost jizvy dlaně nebo poškození kožních nervů, které je 
většinou dočasné.  Poškození nervů se projevuje brněním a omezenou citlivostí částí ruky. Mohou se také objevit 
komplikace v místě odběru kožního štěpu pokud je použit. Zvláště při opakovaných výkonech může dojít k poru-
chám prokrvení prstů či ruky, které výjimečně může vést až k nutnosti amputace prstu. Pooperačně také může 
dojít ke snížení svalové síly úchopu, které je někdy trvalé a může znemožňovat větší fyzickou zátěž operované 
končetiny. Při operaci ruky v zanedbaném pokročilém stadiu onemocnění již nelze očekávat plnou úpravu funkce 
ruky. Výjimečně a spíše po rozsáhlejších výkonech nelze vyloučit vznik algodystrofického syndromu (Sudeckův 
syndrom), což je onemocnění, provázené výrazným otokem a bolestmi celé ruky. Tato komplikace vyžaduje i ně-
kolikaměsíční intenzivní léčbu a může způsobit trvalé postižení ruky. Protože nelze odstranit stoprocentně veške-
rou tkáň aponeurózy (např. nyní nepostižená část), existuje určité malé riziko, že by se nemoc mohla v budoucnu 
vrátit. Nejedná se pak o recidivu nemoci, ale o pokračování onemocnění. Více jsou ohroženi pacienti s agresivní 
formou kontraktury.

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

KOMPLIKACE

POZNÁMKY LÉKAŘE

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

Datum: Podpis pacienta:
(zákonného zástupce)

Před operací většinou není nutno provádět předoperační vyšetření. Pouze při výkonu v celkové anestezii se pro-
vádí běžná základní předoperační vyšetření podle Vašeho zdravotního stavu a věku. Vaše vyšetření může zahrno-
vat i pořízení fotodokumentace.

VYŠETŘENÍ
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. 

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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