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Pracoviště: Ortopedické oddělení 

 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 

Štítek pacienta: 

 
 

Kostní či vazivový štěp je tkáň lidského původu. Dárcem může být sám pacient, kterému je 

během operace tkáň odebrána z oblasti, ze které je to možné, a následně je během téhož 

výkonu podána zpět na místo, kde je štěp potřeba. Dárcem může být také jiný žijící či zemřelý 

pacient, který vyhověl v  testech předepsaných vyhláškou MZ ČR. V takovém případě je štěp 

důkladně vyšetřen a zpracován tkáňovou bankou, zmrazen na -80°C a při této teplotě 

uchováván, aby byl znemožněn přenos nežádoucích elementů z dárce na příjemce. 

 

Použití štěpu:  

Kostní štěpy se při operacích využívají k náhradě velkých kostních defektů. Nejčastějším 

důvodem je výměna uvolněné totální náhrady kloubu, kdy vzniká kostní defekt v okolí 

implantátu. Dále je možné použít kostní štěp při vyplnění defektu při korekci osy končetiny, 

nebo jako výplň dutiny v kosti, např. u nezhoubných kostních nádorů,  úrazů, pakloubů apod. 

Štěpy vazivové používáme k náhradě poškozených vazů či šlach, například při plastice 

předního zkříženého vazu kolena. 

 

 

Alternativy:  

Při náhradě velkých kostních defektů není použití kostního štěpu jedinou metodou, kterou 

máme k dispozici. Používají se také umělé náhrady kostní tkáně, ve formě pasty, granulí či 

monobloky různých tvarů a materiálů, které se připevňují šrouby a kostním cementem. Vždy 

se snažíme nalézt optimální řešení se snahou o maximální respektování biologie jedince. 

Použití kostního štěpu zachovává maximální možnou fyziologii. U vazivových štěpů jsou v 

některých případech alternativou také umělé nebiologické náhrady, indikace jejich použití 

jsou však relativně řídké. 

 

Možné komplikace:  

Možné komplikace pramení zejména z operačního výkonu, při kterém se štěpy používají. Při 

použití vlastních štěpů přicházejí v úvahu obecné komplikace chirurgických ran jako je 

krvácení, infekce apod., někteří pacienti mohou mít po odběru štěpu obtíže v oblasti 

odběrového místa, kde může přetrvávat bolestivost.  

Vzhledem k předepsanému vyšetření dárce i samotné odebírané tkáně je pravděpodobnost 

přenosu onemocnění  z dárce na příjemce prakticky nemožná. 
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Dále přichází v úvahu nepřihojení štěpu, což následně může v pooperačním období vést k 

různým problémům. V takovém případě bude pravděpodobně nutné přistoupit k další operaci 

a zvolit jinou, alternativní metodu.  

 

Prohlášení lékař:  

Prohlašuji, že v souladu se současnými znalostmi jsem pacienta/ku předem podrobně 

seznámil se zamýšleným plánovaným výkonem, navazující léčbou a možnými komplikacemi. 

Srozumitelně jsem odpověděl na veškeré dotazy. 

 

Prohlášení pacienta:  

Prohlašuji, že jsem plně a podrobně seznámen/a o všech podstatných skutečnostech týkající se 

zamýšleného zákroku: Použití kostního či vazivového štěpu. 

Veškeré moje dotazy mi byly srozumitelně zodpovězeny a nemám již žádné nejasnosti týkají 

se zamýšleného výkonu. Poučení plně rozumím a měl/a jsem dostatek času na rozmyšlenou.  

 

Vyjádření souhlasu:  

Svým podpisem se ztotožňuji s výše uvedenými prohlášeními a vyjadřuji svůj svobodný 

souhlas s provedením plánovaného operačního výkonu: Použití kostního či vazivového štěpu. 

Svobodný souhlas je projevem moji vůle, prostým jakéhokoli nátlaku třetí osoby (např. 

příbuzných, ošetřujícího lékaře), ale i výhrůžky, časové tísně či jiné vnější okolnosti.  

Tento souhlas můžu kdykoli odvolat, mé rozhodnutí o odvolání souhlasu musí být 

respektováno, nestane-li se  tak například v průběhu operace, nebo za jiné situace kdy by tím 

došlo k závažnému ohrožení mého stavu. 

Dále se svým podpisem svobodně a dobrovolně zavazuji dodržovat léčebný režim, 

spolupracovat při rehabilitaci a dbát rady zdravotnického personálu. Chápu, že nedodržení 

léčebného režimu a doporučení lékaře může vážně ohrozit výsledek operace a vést k 

závažným komplikacím. 

 
 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: 
  

  

 

Podpis a jmenovka lékaře, který poučení  

provedl: 
 
 
  

--------------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 
 

 Vlastnoruční podpis pacienta/ky 

 

 Podpis svědků poučení a souhlasu 

 pacienta, pokud pacient není 

 schopen se vlastnoručně podepsat, 

 nebo podpis zákonných zástupců  


