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Operace stenózy krkavice –  
karotická endarterektomie 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o operaci stenózy krkavice – karotické 
endarterektomii.  
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 operace stenózy krkavice – karotická endarter ektomie:   
Operace stenózy (zúžení) krkavice – karotická endarterektomie je zákrok, který řeší zúžení 
karotických tepen (krkavic) v jejich krčním úseku, a tím i nedostatečný přísun okysličené 
krve do mozku. Je to jeden z nejčastějších důvodů cévní mozkové příhody.  

Jaký je d ůvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvod operace stenózy krkavice,karotické endarterektomie, je především preventivní. 
Provádí se buď u pacientů, u kterých již proběhla cévní mozková příhoda, má zabránit 
jejímu opakování, nebo u pacientů, kteří mají prokázáno významné zúžení krčního úseku 
krkavic(e) a cévní mozková příhoda ještě u nich neproběhla.  
Operační riziko je totiž výrazně nižší než riziko postižení pacienta cévní mozkovou 
příhodou (porucha hybnosti, řeči, výpadky zraku aj.), pokud by zúžení nebylo odstraněno. 
Operace statisticky významně snižuje riziko vzniku cévní mozkové příhody a invaliditu 
pacienta. 

Jaký je režim pacienta p řed výkonem: 
Operace je provedena v celkové anestezii. Pravidelně užívané léky ani léky, které ovlivňují 
srážlivost krve (Anopyrin, Ticlid, Godasal, Agrenox), se před operací nemusí vysazovat. 
Pacienti užívající Warfarin, resp. Lawarin, musí být krátkodobě převedeni na podkožně 
aplikované nízkomolekulární hepariny a předoperačně musí být provedena kontrola krevní 
srážlivosti. Její výsledek je vždy konzultován s lékařem indikujícím operaci. Večer před 
plánovaným výkonem je pacient vyprázdněn a od půlnoci je nalačno, nekouří. Před operací 
je podáno antibiotikum a dle doporučení anesteziologa premedikace k zamezení 
nežádoucích stresových reakcí a bezpečnému uvedení do celkové narkózy. Předoperační 
příprava zahrnuje i zajištění žilního přístupu, popř. zajištění centrálního žilního katétru 
do podklíčkové nebo jugulární (krční) žíly. Pacienti s cukrovkou užívající léky jsou v den 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  Rodné číslo:   
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operace převedeni na podkožně aplikovaný krátkodobě působící inzulín. Dolní končetiny 
jsou ošetřeny elastickou bandáží nebo elastickými punčochami jako prevence vzniku 
trombembolické příhody. 

Jaký je postup p ři provád ění výkonu: 
Operační výkon je proveden v poloze na zádech, s hlavou lehce otočenou 30–45° 
na opačnou stranu. Na krku se vede řez v délce cca 10–12 cm, po odstranění 
aterosklerotického plátu (hmoty zužující krkavici) se tepna zašije nevstřebatelným stehem 
a do rány se vloží drén, který odvádí přebytečnou krev, a tím zabraňuje vzniku hematomu 
(krevního výronu). Výkon je prováděn pod kontrolou operačního mikroskopu se zvětšením 
3,5x. 
V případě nutnosti (stav pacienta, aktuální nález na operované cévě) je plánovaný výkon 
modifikován (rozšířen nebo neproveden). 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
• alergická reakce – kopřivka se svěděním kůže, dechové potíže – astma, slabost, nízký 

krevní tlak až šokový stav 
• hematom (výron krve) v operační ráně, nejčastěji v důsledku ucpání drénu, 

odvádějícího krev z rány, projeví se modřinou, tlakem v oblasti rány nebo obtížným 
dýcháním. V některých případech je nutná revize operační rány a odstranění 
hematomu. 

• infekce operační rány 
• nestabilní krevní tlak  

• cévní mozková příhoda s přechodnými nebo trvalými neurologickými příznaky – 
při operaci se dočasně uzavírá operovaná tepna, čímž vzniká riziko cévní mozkové 
příhody. Prevencí této komplikace je neuromonitoring nebo zavedení tzv. shuntu 
(hadičky přemosťující otevřenou tepnu a přivádějící krev do mozku). Riziko této 
komplikace je 2–6%.  

• pooperační uzávěr tepny krevní sraženinou s rizikem neurologických komplikací – 
ojedinělá komplikace řeší se buď další operací, nebo endovaskulárním výkonem 

• změna kožní citlivosti kolem operační rány – jizvy 
• poranění periferních nervů v oblasti operační rány – omezení hybnosti jazyka, 

chrapot – ojedinělá komplikace 
• plicní, srdeční, nebo žilní komplikace, které nemají souvislost s prováděným 

výkonem, ale mohou vést k závažným stavům nebo až ke smrti pacienta 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po výkonu je pacient na 24–48 hodin sledován na JIP (jednotce intenzivní péče), kde jsou 
monitorovány základní životní funkce a dohled lékaře a sester je nepřetržitý. Při nestabilitě 
krevního tlaku, se délka pobytu na JIP prodlužuje a na standardní oddělení je pacient 
přeložen až ve stabilním stavu. Při nekomplikovaném průběhu je minimální doba 
hospitalizace 4 dny.   

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
V případě závažných důvodů (nepříznivé anatomické poměry, opakovaná zúžení krkavice, 
zúžení krkavice při radioterapii aj.), pro které nelze provést výkon operačně, je alternativou 
tzv. endovaskulární výkon – stent PTA (perkutánní transluminální angioplastika). Jedná 
se o neoperační výkon, při kterém se z vpichu v třísle zavede do místa zúžení tzv. stent 
(výztuž tepenné stěny).  
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Operační výkon se však dodnes považuje za „zlatý standard“ ošetření zúžené krkavice a je 
prověřen v několika mezinárodních studiích.  

Prohlašuji, že mi byl náležit ě objasn ěn důvod, p ředpokládaný prosp ěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plán ovaného výkonu. Byly mi 
vysv ětleny možné alternativy v četně jejich komplikací a zdravotní d ůsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. M ěl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co m ě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a ) 
jsem vysv ětlení, kterému jsem porozum ěl(a). Léka řem jsem byl(a) pou čen(a) 
o možnosti  sv ůj 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. Sv ůj souhlas vyjád řil(a): 
popište způsob: 

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

 


