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Příloha č.1    POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
POZNÁMKY LÉKAŘE█

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 NAVRHOVANÉ LÉČBY: 
1. ošetření poraněné nitrokloubní chrupavky
2. zlepšení funkce kloubu
3. minimalizace trvalých následků

POPIS OPERAČNÍHO VÝKONU
Operace probíhá ve dvou krocích, tj. artroskopie kolenního kloubu a aplikace chondrograftu. Artroskopie je v sou-
časné době metodou volby v diagnostice a ošetření poranění nitrokloubních struktur kolenního kloubu. Tato operace 
je prováděna miniinvazívně. Pomocí dvou 1-2 cm ran po stranách kolene je zavedena operační kamera a nástroje. 
Dle typu poranění je možno provést potřebné výkony. Při poranění chrupavky je zjištěný defekt ošetřen zarovnáním 
okrajů defektu a odběrem zdravé chrupavky ke kultivaci (namnožení) chrupavčitých buněk. Buňky jsou namnoženy 
mimo tělo pacienta a slouží k přípravě štěpu – chondrograftu, který bude aplikován do defektu. Kultivace chon-
drocytů trvá asi 3-4 týdny, pak jsou buňky fi xovány ve fi brinovém lepidle, vznikne štěp s chrupavčitými buňkami 
- chondrograft. V druhé fázi operace s odstupem měsíce dojde k aplikaci chondrograftu do defektu chrupavky. 
Provádí se z artrotomie, z cca 15-ti cm řezu na přední straně kolenního kloubu, po  protětí úponů čéšky a kloubního 
pouzdra se pronikne do kloubu. Defekt chrupavky je ošetřen zarovnáním okrajů a navrtáním 2mm kanálků do kosti 
na spodině defektu. Z chondrograftu se vytne část odpovídající svým tvarem velikosti defektu chrupavky a pomocí 
fi brinového lepidla je do něj vlepena. Chondrograft urychluje přehojení defektu. Případné další drobné defekty 
chrupavky (do 1cm2) lze ošetřit navrtáním 1mm kanálků do kosti na spodině defektu. Návrty opět urychlují jeho 
zhojení. Krevní ztráty jsou minimalizovány naložením turniketu – tlakové manžety na stehno před vlastní operací. 
Zhotovení chondrograftu a jeho aplikaci do defektu lze odložit až o 1 rok. Suspenze chondrocytárních buněk je 
zmrazena na -80st.C. Nová kultivace a příprava štěpu proběhne po domluvě.
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)

KOMPLIKACE LÉČENÍ
I přes perfektní provedení operace a preventivní opatření nelze 100% vyloučit výskyt komplikací. Tyto kompli-
kace vyskytují ojediněle do 1% operovaných pacientů. Podle druhu zvoleného operačního postupu se mohou 
vyskytnout následující komplikace:
1. poranění senzitivního (cit vedoucího) nervu: K poranění dochází v oblasti kožního řezu. Tuto komplikaci nelze 

preventivně ovlivnit, protože tyto nervy probíhají velmi variabilně a těsně pod kůží. Projevuje se výpadem 
citlivost v malém okrsku kolem a pod operační ránou nebo palčivými pocity ve stejném rozsahu. Většinou 
spontánně odeznívá do jednoho roku.

2. trombembolická nemoc (zánět žil): Při přijetí je zhodnoceno riziko vzniku trombózy a zahájena prevence dle 
standardního protokolu. Přesto existují ojedinělé 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, 
která může vést k život ohrožujícímu stavu.

3. infekce: I přes preventivní podání antibiotik ( v indikovaných případech) může dojít k infekci operační rány 
nebo kolenního kloubu. Většinou se jedná o infekci běžně se na kůži vyskytující bakterie Stafylococcus epider-
midis, která po adekvátní léčbě rychle odeznívá. Při infekci rány je nutné její rozpuštění a opakované převazy 
na ambulanci až do odeznění infekce. Při infekci kolenního kloubu je nutná hospitalizace a reoperace v cel-
kové anestezii s výplachem kolenního kloubu a zavedením proplachové drenáže (na několik dnů) a celkovým 
i lokální podáváním antibiotik. Po proběhlém zánětu se v kloubu mohou tvořit srůsty omezující pohyb

PROGNÓZA
Průběh léčby je ovlivněn zejména typem zranění a zvolenou léčbou. Po aplikaci chondrograftu do kloubu 
je nutná immobilizace kloubu na dobu 2 týdnů ortézou, následuje postupné zvyšování rozsahu pohybu. 
Doba dosažení plného rozsahu pohybu a plné zátěže je individuální, je závislá na typu operace, případně 
na náhradě zkříženého vazu. Obvykle je povolena plná zátěž končetiny a plný rozsah pohybu po 6 týdnech 
od aplikace chondrograftu. Dlouhodobá prognóza závisí na tíži poranění, stavu kolenního kloubu před úra-
zem i na celkovém zdravotním stavu. Po ošetření částečné ruptury menisku a drobného (do lcm2) defektu 
chrupavky lze předpokládat zhojení bez trvalých následků. Při odstranění větší části nebo celého menisku 
dochází k vyššímu opotřebení chrupavky a je možný postupný rozvoj artrózy kolenního kloubu. Větší defekty 
chrupavky než 1cm2 se hojí při konzervativní léčbě méněcennou vazivovou chrupavkou, což se projevuje 
chronickými bolestmi zejména po zátěži a výpotky kolenního kloubu. Po vyplnění těchto defektů autotrans-
plantátem – chondrograftem proběhne zhojení chrupavky chrupavkou podobnou hyalinní chrupavce, čímž 
se potíže výrazně redukují a arttrosa se rozvine později.

POUČENÍ, ZDA MÁ ZDRAVOTNÍ VÝKON NĚJAKÉ ALTERNATIVY A ZDA MÁ PACIENT 
MOŽNOST ZVOLIT SI JEDNU Z ALTERNATIV
1. Alternativou aplikace chondrograftu do defektu chrupavky je aplikace nakultivovaných chondrocytárních 

buněk do defektu chrupavky a jejich překrytí periostálním lalokem. Přístup je výrazně invazivnější, vyžaduje 
vytvoření periostálního laloku k překrytí buněk. Nezaručí rovnoměrné rozmístění buněk nad defektem.

2. Přenos osteochondrálních cylindrů (mozaiková plastika). Kolenní kloub je otevřen, spodina defektu chrupavky 
je ošetřena. Podle velikosti defektu chrupavky jsou ze stejného kloubu odebrány osteochondrální cylindry, 
z místa, které je mimo zátěžovou zónu kloubu. Těmito „ sazenicemi“ je vyplněn ošetřovaný defekt poraněné 
chrupavky v zátěžové zóně (mozaiková plastika). Cylindry tvoří základ pro zhojení defektu chrupavky.

3. Postup konzervativní: aplikace derivátů kyseliny hyaluronové do kolenního kloubu, chondroprotektiva – Con-
drosulf, Dona apod.

ÚDAJE O PŘÍPADNÉM MOŽNÉM OMEZENÍ V OBVYKLÉM ZPŮSOBU ŽIVOTA 
A V PRACOVNÍ SCHOPNOSTI, PŘÍPADNÉ ZMĚNY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Omezení obvyklého způsobu života
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-
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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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