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Pracoviště: Ortopedické oddělení 

 

Lékař, který provedl poučení:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 
na základě provedených vyšetření a odborného zhodnocení Vašeho zdravotního stavu je u Vás 

indikován operační výkon: Korekce předonoží  

 

O jakou operaci se jedná a jak bude probíhat? 
Operační výkon  je  prováděn na  operačním sále za přísně aseptických podmínek s použitím turniketu 

k zajištění minimálního krvácení v průběhu oper. výkonu. Výkon je běžně prováděn ve spinální nebo 

celkové anestézii. 

V průběhu operace dochází k narušení celistvosti kosti, její úpravě do optimálního postavení a 

opětovnému spojení, nebo dochází k odstraňování částí kosti tzv. nárůstků. Konkrétních postupů 

existuje celá řada a závisí na operatérovi, pro kterou z operací se rozhodne. Vždy stojí na prvním místě 

benefit pro pacienta.  

Pro úspěch léčby je dále nezbytná aktivní spolupráce pacienta při léčebné TV a dodržování léčebného 

režimu, před výkonem i po něm samotném. 

 

Jaké výsledky mohu očekávat? 
Cílem tohoto operačního výkonu je dlouhodobé zlepšení kvality Vašeho života a mobility. Operace se 

provádí za účelem zmírnění bolestí a zlepšení hybnosti.   

 

 

                                            Anatomie předonoží    
                                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítek pacienta 
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Existují i jiné /alternativní/  způsoby řešení mých obtíží? 
 

- pokračování konzervativní léčby:  

RHB: LTV, prostředky fyzikální terapie: magnety, elektroléčby, vodoléčba 

léčba bolesti, protizánětlivá terapie  

používání ortopedických vložek do obuvi 

 

Výše uvedené postupy mohou být alternativou k  navrhované operaci. Tato operace je Vám 

navrhována z důvodu, že předcházející postupy  mají následující nevýhody  :  

 jsou bez dlouhodobého efektu 

 řeší pouze příznaky choroby a ne její příčinu 

Tyto výkony mohou být pro Vás nevhodné s přihlédnutím k Vašemu věku, míře postižení v operované 

oblasti nebo z důvodu jiných onemocnění.  

 

Jaké důsledky bude mít, nepodstoupím-li navrhovaný výkon? 
Zhoršování obtíží, bolestí 

Pokračující omezení hybnosti kloubu 

 

Žádný lékařský zákrok není zcela bez rizika, aneb jaké mohou nastat komplikace? 
 

Vzhledem k vyhovujícím výsledkům předoperačních vyšetření a důkladné předoperační přípravě 

nejsou komplikace během výkonu a v pooperačním období časté, přesto nelze jejich přítomnost 

předem vyloučit. Pamatujte, že ideální a nekomplikovaný průběh operace Vám žádné pracoviště ani 

lékař nemůže předem zaručit. 

 

Mezi možné komplikace tohoto operačního výkonu patří: 
 

Komplikace anestézie:  

pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, nechutenství a zvracení, zpomalení až zástava pasáže 

zažívacího ústrojí.  

 

Komplikace operačního výkonu:  

 Krvácení v operační ráně   

  Infekce v ráně - prodloužené hojení rány s možnou nutností operační revize. 

 Celková infekce –  např. zápal plic, infekce močového traktu, septický stav, smrt.  

 Poruchy krevního srážení - Tromboembolická nemoc: Vznik krevní sraženiny v periferních 

cévách, bez adekvátní léčby může vést k plicní embolii – stavu ohrožujícímu život.  

 Pooperační bolest 

 Krevní podlitiny (hematomy) 

 Alergické reakce na podaná léčiva a desinfekční prostředky 

Nelze vyloučit výskyt ojedinělých a vzácných komplikací, které nejsou součástí výše uvedeného. 

 

Jako pacient máte právo si nechat vše předem podrobně vysvětlit způsobem, který je pro vás 

srozumitelný.  

Proto se v případě jakýchkoli nejasností neváhejte se svými dotazy obrátit na přijímajícího 

případně ošetřujícího lékaře.   

 

 

Prohlášení lékaře: 

Prohlašuji, že v souladu se současnými znalostmi jsem pacientku/pacienta 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 o všech podstatných skutečnostech týkajících se 

zákroku:  Korekce přednoží 
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Veškeré moje dotazy byly srozumitelně zodpovězeny a nemám již žádné nejasnosti týkající se 

plánovaného výkonu. Poučení plně rozumím a měl jsem dostatek času na rozmyšlení.   

 

 

Vyjádření souhlasu: 
Svým podpisem se ztotožňuji s výše uvedenými prohlášeními a vyjadřuji svůj svobodný souhlas s 

provedením plánovaného operačního výkonu: Korekce předonoží 

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

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

Tento souhlas můžu kdykoliv 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 

 

 ___________________________ 

     Vlastnoruční podpis pacienta/ky 

 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl:          Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta,  

                                                                          pokud pacient není schopen se vlastnoručně  

                                                                          podepsat, nebo podpis zákonných zástupců  

                                                                          např. u dětí a mladistvých do 18 let: 

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

 

 
 

 

 

Dodatek: Pokud se nemůže pacient s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat, ale je schopen jiným 

způsobem vyjádřit svou vůli, opatří se záznam podpisem dalšího zdravotnického pracovníka a uvedou 

se důvody, pro něž se pacient nemohl podepsat a dále se uvede, jakým způsobem projevil svou vůli: 


