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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.

CÍL LÉČENÍ
Zhojení hnisavého ložiska, následně zhojení poraněné kosti a bude-li to možné, tak také v obnova funkce pora-
něné končetiny.

VLASTNÍ VÝKON
Infekční komplikace následující po chirurgických výkonech obecně jsou stále ještě velkým problémem medicíny 
i přes to, že v současné době máme k dispozici spektrum velmi účinných antibiotik, která, jak by se na první pohled 
mohlo zdát, situaci vždy účinně vyřeší. Není tomu, bohužel, tak. Důvodem je jednak rostoucí odolnost jednotlivých 
mikrobů k účinku těchto léků a dále také klesající imunita pacientů, kteří jsou operováni (pacienti ve vyšším věku 
nebo pacienti s jinými onemocněními, která jednotlivé složky imunity oslabují). Na poli úrazové chirurgie je situace 
o to složitější, že při operačním léčení zlomenin kostí se používají kovové implantáty jako jsou šrouby, dlahy, dráty 
nebo nejrůznější typy hřebů, které se zavádí na povrch kosti nebo dokonce dovnitř kosti (tzv. dřeňová dutina kosti). 
Při voperovávání těchto implantátů se snažíme vytvářet podmínky pro úspěšné hojení, aby infekční komplikace 
nevznikaly – preventivně podáváme antibiotika, operujeme na speciálním operačním sále s velmi přísným hygie-
nickým režimem, používáme šetrnou operační techniku a operační výkon plánujeme na co nevhodnější dobu. Přes 
všechna tato opatření se občas stane, že k infekční komplikaci dojde. Potom kovový materiál a/nebo poraněná kost 
působí jako optimální prostředí pro růst mikroorganismů, protože se na něm v rámci hojivého procesu utvoří povlak 
z látek, které mikroby ke svému růstu potřebují. Tento povlak není prokrven, není proto možné, aby sem v účinné 
míře pronikala antibiotika podávaná ústy nebo do žíly. Další možností vzniku infektu po úrazu kosti je otevřená 
zlomenina. Poškození kožního krytu je cesta, jak se ke kosti mohou škodlivé mikroorganismy dostat a dlouhou dobu 
zde přežívat. V neposlední řadě bývá příčinou infekčních komplikací po úrazu zlomenina vznikající vysokou energií, 
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)

jako jsou například dopravní nehody ve vysokých rychlostech s nárazem do pevné překážky, nebo pády z velké výše. 
V těchto případech dochází ke vzniku tak zvaných tříštivých zlomenin. Některé z drobných kostních úlomků mohou 
být zcela zbaveny výživy a stávají se tak cizími tělesy ve vlastní těle (tzv. sekvestry). Tyto sekvestry jsou v poope-
račním období velmi vysoce náchylné ke kolonizaci mikroby, protože nemají své vlastní cévní zásobení. Nebezpečí 
kostního hnisání tkví v tom, že kostní tkáň není schopna se při probíhající infekci zhojit. Vznikají nezhojené zlomeni-
ny, tak zvané paklouby, které jsou jednak bolestivé a jednak mechanicky velmi málo odolné. Vedlejším produktem 
hnisání je trvalý výtok sekretu z ran nebo píštělí nutící k více či méně častým převazům. Bolesti vznikající hnisáním 
kosti a neklidem ve zlomenině při pohybu společně s hnisavým výtokem z píštělí jsou hlavními faktory způsobující 
invaliditu pacientů. Dalším nebezpečím je možnost proniknutí těchto mikrobů z kostní tkáně do krevního oběhu 
přes cévy zdravé kosti. Může tak vzniknout stav označovaný jako bakteriemie nebo sepse, který pacienty ohrožuje 
přímo na životě selháním základních životních funkcí. Jedinou cestou, jak se infektu zbavit je operační zákrok, který 
odstraní živnou tkáň infekce – tzn. implantát nebo sekvestr a drenáží hnisavého ložiska umožní zničení mikrobů.

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
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 obva-

zem 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.

PROGNÓZA 
Podle rozsahu operačního výkonu budete následně umístěn/a na dospávacím pokoji a po odeznění účinků anes-
tetik se vrátíte zpět na oddělení úrazové chirurgie. Bude-li se jednat o rozsáhlejší operační výkon, nebo patříte-li 
k pacientům s některým druhem rizikových faktorů, potom budete po operačním výkonu umístěn/a na některou 
z jednotek intenzivní péče (JIP) chirurgické kliniky. Tato skutečnost Vám bude sdělena ošetřujícím lékařem. Výkon 
sám o sobě je bolestivým zákrokem, po kterém bude bolest tlumena analgetiky. Doba bolestivosti závisí na 
povaze a závažnosti výkonu. Bolestivost operované končetiny a provedená drenáž omezí, pravděpodobně i Váš 
pohyb po operaci. Po nezbytně dlouhou dobu tak budete upoután/a na lůžko. Rehabilitaci a možnost opustit 
lůžko stanoví Váš ošetřující lékař. Doba hospitalizace v nemocnici závisí na tom, jak se bude Vaše operační rána 
hojit. Následkem výkonu budou další jizvy po zhojení operačních ran.

POUČENÍ, ZDA MÁ ZDRAVOTNÍ VÝKON NĚJAKÉ ALTERNATIVY A ZDA MÁ PACIENT 
MOŽNOST ZVOLIT SI JEDNU Z ALTERNATIV
Vzhledem k tomu, že před operací většinou vyčerpáme veškeré možnosti konzervativní léčby těchto komplikací, 
jako jsou pravidelná ambulantní terapie převazy a cílená antibiotická léčba, alternativní řešení kostních hnisavých 
komplikací není možné.
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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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