
TERMICKÉ PORANĚNÍ
– popáleniny a omrzliny

Příloha č. 1 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Ošetřující lékař:

Datum narození:

Jméno pacienta:

Vážený paciente, vážená pacientko,

prodělal(a) jste tepelný úraz a byl(a) jste přijat(a) k další léčbě. Ta vyžaduje chirurgický zákrok. Před touto operací 
budete ošetřujícím lékařem podrobně informován(a) o povaze a způsobu provedení operace a o možných po-
operačních komplikacích a následcích. Tento materiál by Vám měl podat základní informaci o plánované operaci.

Termické poranění je poranění způsobené nadprahovou tepelnou energií, která působila na Váš organismus po 
určitou dobu a v určité intenzitě. Při tom došlo k poškození kůže a případně hlubších struktur – podkoží, svalů a 
kostí. Principem léčby jsou opakované převazy, které je s ohledem na jejich bolestivost nutno provádět zpravidla 
v celkové anestezii. V průběhu léčby může dojít k prohloubení postižení kůže a ostatních tkání vlivem řady faktorů. 
Proto je nutné opakovat převazy dle vývoje onemocnění. Při převazu je nutné odstranit neživotné části těla (se-
říznutí kůže, případně amputace prstů nebo částí končetiny), dále zabránit rozvoji místní infekce a zabránit pro-
hloubení poškození tkání (omytí ploch dezinfekčním mýdlem, fyziologickým roztokem, omytí okolí aseptickým 
roztokem, přiložení nepřilnavé vrstvy obvazu a obklad s antiseptickým roztokem. V určitých případech jsou pora-
něné plochy kryty umělými nebo biologickými kryty, které zabraňují vzniku komplikací a umožnují příznivé hojení 
ploch. Při poranění obličeje a boltců je možná léčba otevřeným způsobem s přikládáním obkladů s antiseptickým 
roztokem nebo přiložením speciálních krémů a mastí. Při povrchním postižení kůže dojde ke spontánnímu zhojení 
zpravidla do 14 dnů, při hlubším postižení do 3 týdnů. Pokud je postižena kůže v plné tloušťce nebo při postižení 
ještě hlouběji uložených tkání, je nutné zakrytí rány přenosem vlastní kůže – tzv. autotransplantací.

Autotransplantace kůže znamená odběr Vaší vlastní kůže a její okamžitý přenos na místo kožního defektu. Po ně-
kolika dnech dojde ke vrůstání cév ze spodiny do transplantátu a dojde k přihojení. 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 v tomto případě za ušním boltcem, na vnitřní straně 
paže či zápěstí, nebo v podbřišku. Dermoepidermální kožní štěp se odebírá speciálním strojkem, dermatomem, 
odběrové místo se pouze kryje obvazem a zhojí se spontánně v průběhu následujících 2–3 týdnů. Nejčastější od-
běrové 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 nepřilnavá 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

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.

Mezi specifické komplikace patří infekce popálených ploch, nepřihojení nebo infekce kožního transplantátu po 
autotransplantaci kůže, nežádoucí posun transplantátu vůči spodině, nebo infekci odběrové plochy, tvorba jize-

KOMPLIKACE

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.

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. Další do-
plňková vyšetření jsou indikovány podle celkové stavu pacienta a průběhu léčby. Vaše vyšetření může zahrnovat 
i pořízení fotodokumentace. Mikrobiologické sledování poraněných ploch je individuální. 

VYŠETŘENÍ

POZNÁMKY LÉKAŘE

Převazy jsou zpravidla 3× týdně nebo častěji (při masivní infekci). Po každém převazu je pacient(ka) informo-
ván(a) o vývoji onemocnění a plánu další léčby. Počet a četnost převazů nelze dopředu spolehlivě odhadnout. 
Během celého průběhu léčby jsou podávány léky proti bolesti v dostatečném množství ve formě injekcí nebo 
tablet. Stehy nebo svorky jsou většinou odstraňovány 10.–14. pooperační den. To již bývá přenesená kůže přiho-
jena. 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 plochy tak není možno se 
běžně koupat ani sprchovat. Zhojené plochy, transplantát i odběrová plocha  se doporučuje promašťovat vhod-
ným nedráždivým krémem. Zhojené plochy je nutné chránit před slunečním zářením, jinou mechanickou trau-
matizací a v chladném období před prochlazením. Barevné změny mohou přetrvávat několik měsíců a někdy 
jsou i trvalé. Je nutné vědět, že jizvy po termickém poranění vyzrávají nejméně 2 roky a je nutné o ně pečovat 
dlouhodobě a dostatečně intenzivně. V těchto případech jsou vhodné speciální přípravky s obsahem silikonu. 
Dále bývají doporučovány speciální elastické kompresivní návleky. Doba hospitalizace je zcela individuální po-
dle hloubky poranění a příčin jeho vzniku, tak i podle průběhu hojení poraněných ploch. Rozhodující vliv má 
celkový stav poraněného. Velkým problémem je celková odpověď organismu na termické poranění, hlavně ve 
stáří, kdy toto poranění výrazně ovlivňuje a často zhoršuje již probíhající onemocnění, hlavně srdce, plic, ledvin 
a dalších. 

POOPERAČNÍ PRŮBĚH vnatých kontraktur, tvorba pigmentací a barevných změn v popálených plochách. Důsledkem komplikací může 
být nutnost dalších opakovaných převazů nebo kožních transplantací. 

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 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. 
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