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Incise othematomu 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o incisi othematomu.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.  

Co je incise othematomu: 
Incise othematomu je zákrok, při kterém se provádí naříznutí ušního boltce za účelem 
vypuštění hematomu (krevního výronu) či hnisu, který vznikl následkem úrazu ucha. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem tohoto zákroku je vypuštění nahromaděné krve nebo hnisu mezi kůží 
a chrupavkou ucha. Krevní výron (hematom) boltce vzniká jako následek působení tupé 
síly na oblast ušního boltce, což vede k odtržení obalu chrupavky boltce a vytvoření 
krevního výronu. Zánět chrupavky boltce (perichondritis) pak vzniká jako následek úrazu 
boltce či rozšířením povrchového kožního zánětu boltce.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Pacient je přijat na ORL oddělení, výjimečně se tento zákrok provádí ambulantně. 
Po přijetí lékařem jsou nasazena antibiotika a operace je provedena týž den na operačním 
sále v lokální anestezii. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Naříznutí kůže boltce se provádí v místním znecitlivění, následně se vypustí krevní 
podlitina či hnis a boltec se stáhne kompresivním obvazem, který se ponechává 5 dní. 
Preventivně se aplikují antibiotika. V případě opakování zánětu či znovuvytvoření podlitiny 
je pak nutno zákrok zopakovat nebo vytvořit v chrupavce boltce malé okénko, kterým dojde 
k odtoku do zadní části boltce, kde jsou lepší podmínky pro vstřebání výronu. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikací může být dočasné zhoršení citlivosti boltce, větší krvácení či zánět. Další 
komplikace vyplývají z nežádoucích účinků místních znecitlivujících látek – jejich působení 
na srdce a cévní systém může vyvolat pokles krevního tlaku a také poruchu srdečního 
rytmu, dalšími komplikacemi jsou alergické projevy po podání těchto látek. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Boltec je stažen 5 dní kompresivním obvazem, poté dle potřeby prováděny převazy rány 
do úplného zhojení, pacient užívá antibiotika. V případě bolesti jsou podávána účinná 
analgetika. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
V případě tohoto onemocnění neexistuje účinná alternativa výše uvedeného postupu. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
      

 


