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Vážený paciente, vážená pacientko,

rozhodl (a) jste se podrobit chirurgickému zákroku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně 
informován (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.

DIAGNÓZA ZLOMENINA KRČKU STEHENNÍ KOSTI
Kyčelní kloub je největším kloubem lidského těla, spojuje pánev s dolními končetinami. Je tvořen jamkou (ace-
tabulem), která je součástí pánve a hlavicí stehenní kosti, která je krčkem spojena s tělem stehenní kosti. Kloubní 
plochy jamky i hlavice mají na povrchu chrupavku, která umožňuje hladký pohyb, dalšími součástmi kyčelního 
kloubu je kloubní pouzdro, hýžďové a stehenní svaly a jejich úpony. Převážnou většinu krevního zásobení hlavice 
stehenní kosti zabezpečují cévy procházející kolem krčku stehenní kosti. Oblast krčku stehenní kosti je častou loka-
lizací zlomenin, zvláště pak ve vyšším věku. Zlomeniny mohou být lokalizovány v různých částech krčku – pod 
hlavicí (subkapitální zlomeniny), ve střední části krčku (mediocervikální zlomeniny) a při basi krčku (bazicervikál-
ní zlomeniny). Lokalizace zlomeniny a průběh lomné linie jsou důležitými faktory pro volbu léčebného postupu. 
U zlomenin subkapitálních a mediocervikálních s posunutím úlomků je velmi vysoké riziko poškození krevního 
zásobení, tedy výživy hlavice stehenní kosti, které může následně vést až k odumření hlavice – tzv. avaskulární 
nekroze. Odumření kosti je nevratné, vede ke kolapsu hlavice s poruchou funkce a bolestmi kyčelního kloubu.

LÉČEBNÉ VÝKONY PRO ZLOMENINY KRČKU STEHENNÍ KOSTI
Ve většině případů zlomeniny krčku stehenní kosti je nutná operační léčba. Osteosyntesa zlomeniny předsta-
vuje obnovení správného postavení úlomků (repozici zlomeniny) a spojení (fi xaci) některým typem kovového 
implantátu. Při osteosyntese zlomeniny zůstává pacientovi zachována jeho vlastní hlavice stehenní kosti. U typů 
zlomenin, kde je vysoké riziko poškození cévního zásobení hlavice stehenní kosti a její následné aseptické nekrosy 
(viz výše), zvláště pak u pacientů pokročilého věku, je vhodnějším řešením náhrada krčku a hlavice stehenní kosti 
kovovou (ocelovou) cervikokapitální endoprotezou (CKP). Na rozdíl od totální endoprotezy (TEP), kde je nahra-
zována jak hlavice s krčkem, tak jamka kyčelního kloubu, je u CKP nahrazována pouze hlavice s krčkem, jamka 
zůstává pacientovi vlastní. Podmínkou však je dobrý stav chrupavky jamky kyčelního kloubu, která umožní hladký 

█

█



Seznámil jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)

pohyb mezi kovovou hlavicí a vlastní jamkou. Při indikaci výkonu bereme v úvahu lokalizaci a typ zlomeniny, 
posunutí úlomků, stav kyčelního kloubu (zvláště se zhodnocením stupně arthrosy), celkový zdravotní stav a věk 
pacienta, jeho mobilitu před úrazem. Velkou výhodou cervikokapitální endoprotezy je možnost časného zatěžo-
vání operované končetiny (na rozdíl od léčby osteosyntesou, kdy je zatěžování operované končetiny poměrně 
dlouhou dobu nemožné). Nevýhodou cervikokapitální endoprotezy je její limitovaná životnost kolem 12 – 15 
let, proto je tento způsob léčby indikován u pacientů pokročilého věku.
Operace se provádí v celkovém nebo svodném znecitlivění pod clonou antibiotik. Z operačního přístupu – řezu 
na zevní straně kyčle chirurg po protětí pouzdra pronikne do kyčelního kloubu, ozřejmí průběh lomné linie, osci-
lační pilou provede resekci krčku a odstraní hlavici stehenní kosti. Speciálními rašplemi vytvoří lůžko v horním 
konci stehenní kosti, do kterého aplikuje kostní cement, který slouží k fi xaci endoprotezy a následně implantuje 
ocelovou endoprotezu, která velikostí odpovídá odstraněné hlavici. Po ukotvení endoprotezy a ztuhnutí cemen-
tu lékař provede zakloubení hlavice do jamky kyčelního kloubu. Po ověření volného pohybu hlavice v jamce, 
popřípadě kontrole postavení rentgenovým zesilovačem chirurg provede rekonstrukci – sešití všech vrstev ope-
rační rány a zavádí do rány zevní drénáž proti nahromadění krve. Po obvazu operační rány je naložena elastická 
bandáž končetiny a kyčle (spika). 
Po operaci je pacient uložen na jednotku intenzivní péče, kde je monitorován jeho celkový stav a stav operova-
né končetiny. Operovaná končetina je uložena do zvýšené polohy do molitanové dlahy, popřípadě je fi xována 
derotační botou k zabránění rotací v kyčelním kloubu a eliminaci rizika vykloubení endoprotezy, mezi končetiny 
je vložen molitanový klín. Jsou podávány léky tlumící bolest a léky ke snížení rizika vzniku žilní trombozy podle 
příslušného protokolu (viz protokol prevence hluboké žilní trombozy), dále jsou podávány medikamenty, jejichž 
podání vyžaduje celkový stav pacienta a jeho přidružené choroby. Na jednotce intenzivní péče pacient setrvává 
do doby stabilizace celkového stavu, pak je přeložen na standartní oddělení.
Rehabilitace začíná první pooperační den pod vedením fyzioterapeuta ve spolupráci s operatérem. U pacientů 
pokročilého věku je rehabilitace zahájena posazováním do křesla, celkovou rehabilitací včetně dechových cvičení, 
procvičováním kloubů operované končetiny a posilováním svalů. Pokud to celkový stav pacienta a jeho schopnost 
spolupracovat dovolí, je časně zahájena vertikalizace do chodítka a nácvik chůze s možností zátěže operované 
končetiny vahou. Další léčba pak obvykle probíhá v zařízeních následné péče, v menšině případů je pacient 
propuštěn do domácího léčení.
Doléčování probíhá formou pravidelných ambulantních kontrolních vyšetření v jednoměsíčních intervalech po 
dobu průměrně 3 měsíců od operace.

KOMPLIKACE LÉČENÍ
CELKOVÉ

pooperační teploty - jsou způsobeny zejména vstřebáváním krevního výronu vzniklého během úrazu nebo 
operace
trombembolická nemoc (zánět žil) - při přijetí pacienta je zhodnoceno riziko vzniku trombózy a zahájena pre-
vence dle standardního protokolu. Přesto existují případy, kdy i přes náležitou prevenci trombóza vznikne. Tito 
pacienti jsou následně podrobně vyšetřeni na hematologii. Stav se projevuje narůstajícím otokem a bolestmi 
lýtka. Diagnóza je prováděna pomocí ultrazvuku. Léčba spočívá v klidu na lůžku a nasazení léků snižujících 
srážlivost krve, které se dle závažnosti užívají 3-6 měsíců. Vzácně může dojít k embolizaci sraženiny do plic, 
které může vést k život ohrožujícímu stavu.

Místní
ČASNÉ
peroperační (vzniklé během operačního výkonu)

- poranění velkých cév v místě zlomeniny nebo operačního zákroku
- poranění nervů v místě zlomeniny nebo operačního zákroku

POOPERAČNÍ
- hojení rány – serom, hematom, 
- infekce – povrchová, hluboká
- kompartment syndrom -syndrom z útlaku – vzniká na podkladě zhmoždění měkkých kání, těsným obvazem 
nebo při přerušení hlavní cévy, která zásobuje příslušnou končetinu krví. Ve všech případech dochází k otoku 
svalů, který může vést k jejich nedostatečnému prokrvení až odúmrtí. Stav se projevuje výraznými bolestmi, 
otokem a napětím. Nález je nutno řešit podélným rozříznutím kůže a uvolněním svalových fascií. Po odeznění 
otoku je řez postupně sbližován a sešit.
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POZDNÍ
selhání endoprotezy s jejím uvolněním z kosti, které si vyžádá revizní chirurgický zásah;
novotvorba kostěných tkání v okolí postiženého kloubu (tzv. paraartikulární osifi káty), které mohou omezovat 
rozsah pohybu v kloubu, k jehož zvětšení může být nutné chirurgické vynětí těchto osifi kátů;Výsledný stav 
léčby může být nepříznivě ovlivněn:
tvorbou nadměrné (tzv. keloidní jizvy), jejíž tvorbu nelze předvídat a jejíž zmenšení lze jen částečně zmírnit 
léčebnými opatřeními

 
PROGNÓZA

Průběh léčby je ovlivněn zejména typem zranění a zvolenou léčbou. Při správně zvoleném typu výkonu, který 
je správně proveden je prognóza poranění většinou dobrá s předpokladem obnovy buď úplné nebo alespoň 
částečné funkce poraněné končetiny. Výsledek závisí zejména na správné indikaci, technickém provedení operace 
a spolupráci pacienta v pooperačním období. Ve Vašem případě je účelem léčby časná eliminace bolestí a obno-
vení funkce kyčelního kloubu. 

POUČENÍ, ZDA MÁ ZDRAVOTNÍ VÝKON NĚJAKÉ ALTERNATIVY A ZDA MÁ PACIENT 
MOŽNOST ZVOLIT SI JEDNU Z ALTERNATIV:
Možnou alternativou léčebného postupu je konzervativní způsob léčení zlomeniny s předpokladem rozvoje 
pakloubu krčku stehenní kosti, zkrácením končetiny a poruchou hybnosti kyčelního kloubu. Tento postup lze 
v krajních případech volit u pacientů, kde je neúměrně vysoké riziko operačního výkonu a současně není předpo-
klad mobility pacienta pro jeho celkový zdravotní stav či u pacientů již před úrazem nechodících.

ÚDAJE O PŘÍPADNÉM MOŽNÉM OMEZENÍ V OBVYKLÉM ZPŮSOBU ŽIVOTA 
A V PRACOVNÍ SCHOPNOSTI, PŘÍPADNÉ ZMĚNY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI: 
Po operaci strávíte určitý čas v nemocnici. Délka pobytu bude záviset na hojení ložiska, což je individuální a nelze 
předem odhadnout, jak dlouhý pobyt v nemocnici bude. Nebude-li další chirurgické péče třeba, budete pro-
puštěn/a do domácího léčení, v případě nutnosti delšího ústavního doléčení budete přeloženi na lůžka následné 
péče do některého ze zařízení, které bude nejblíže Vašemu trvalému bydlišti.
Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních (edukace), o provedení kontrolních zdravotních výkonů: 
Léčebný režim v nemocnici stanovuje ošetřující lékař ve spolupráci s vedoucím lékařem nebo primářem oddělení, 
dále se na rozhodovacím procesu podílí rehabilitační sestra a ošetřující sesterský personál, event. ještě odborníci 
z jiných oborů (tzv. konsiliáři), kteří bývají občas přizváni k lůžku pacienta. Týká se dietních opatření, pohybo-
vého režimu a rehabilitace. Při ukončení hospitalizace budete vybaveni předběžnou propouštěcí zprávou, která 
bude obsahovat pokyny a doporučení, jak se během doléčení chovat, které léky užívat a kdy chodit na kontroly 
nebo k převazům. Budete také vybaveni léky na dobu nezbytně nutnou k překlenutí časového intervalu, než 
navštívíte svého praktického lékaře. Tuto zprávu si před opuštěním nemocnice prostudujte a dotazy předneste 
svému ošetřujícímu lékaři.
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