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Operace v oblasti zadní jámy lební 

 

Vážená paní, vážený pane, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o operaci v oblasti zadní jámy lební. 
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 v oblasti zadní jámy lební:   
Operace v oblasti zadní jámy lební je zákrok, který řeší chorobné patologické procesy této 
oblasti. Zadní jáma lební je poměrně malý prostor v oblasti záhlaví, který obsahuje nervové 
struktury jako mozkový kmen s životně důležitými centry, hlavové nervy, mozeček 
a důležité cévy. Tyto struktury se podílí, mj. na řízení a koordinaci pohybů. 

Jaký je d ůvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem operace v oblasti zadní jámy lební jsou nejčastěji nádory, krvácení, onemocnění 
tepen a žil, úrazy, infekční onemocnění a vrozené vývojové vady. K operaci je přistoupeno 
po sérii diagnostických vyšetření a s přihlédnutím ke klinickému stavu pacienta.  

Jaký je režim pacienta p řed výkonem: 
Pacient je dle klinických projevů kompletně vyšetřen zobrazovacími technikami 
(počítačovou tomografií – CT), (magnetickou rezonancí – MR) a dle charakteru 
chorobného procesu případně i vyšetřením mozkových cév – tzv. angiografií.  
Operace je provedena v celkové anestezii, proto je požadováno interní předoperační 
vyšetření, které zajistí Váš praktický lékař. Pacientovi jsou před výkonem vysazeny léky, 
které mohou snižovat krevní srážlivost. 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. Předpokládaná krevní ztráta může být 
v průběhu operace hrazena autotransfuzí (odběr vlastní krve v dostatečném intervalu před 
operací). Při známkách otoku (edému) v zadní jámě lební je zahájena protiotoková léčba již 
před operací. 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 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  Rodné číslo:   



Informovaný souhlas 

 

 

2/3 

Městská nemocnice Ostrava , 
příspěvková organizace 

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava 
T 596 191 111 F 596 618 781 
www.mnof.cz  

 
platnost od 01.11.2011 
NLP – IS – verze: 1 – 167  

užívající léky jsou v den operace převedeni na podkožně aplikovaný krátkodobě působící 
inzulín. Dolní končetiny jsou ošetřeny elastickou bandáží nebo elastickými punčochami 
jako prevence vzniku trombembolické příhody. Vlasy jsou ostříhány a oholeny částečně 
nebo úplně, záleží vždy na charakteru a rozsahu výkonu. 

Jaký je postup p ři provád ění výkonu: 
Operace v zadní jámě lební jsou velmi časově náročné a vyžadují specifickou polohu 
pacienta při operaci – vsedě, vleže na břiše s předkloněnou hlavou nebo na boku podle 
charakteru operovaného onemocnění. Ještě před zahájením vlastní operace je pacientovi 
zajištěn centrální žilní katétr a arteriální katétr k soustavnému měření arteriálního tlaku. 
Přístupů do zadní jámy lební je několik, ale většinou se jedná o poloobloukovité řezy 
s odstraněním příslušné části týlní kosti, obnažením a následným otevřením tvrdé pleny 
mozkové kryjící malý mozek. Při operaci se využívá velké množství vysoce sofistikovaných 
a nákladných nástrojů a přístrojů, speciálně vyvinutých pro neurochirurgické operační 
výkony v zadní jámě lební, např.: operační mikroskop, ultrazvuková sonda, ultrazvukový 
aspirátor k drcení a odsávání nádorové tkáně, neuromonitoring ke sledování elektrických 
potenciálů mozku a kmene mozkového v kritických anatomických oblastech 
a neuronavigace, která navádí chirurga optimální cestou k chorobnému procesu. 
Po odstranění chorobného ložiska a zastavení krvácení se někdy přistupuje k plastice tvrdé 
pleny, je-li např. postižena nádorem. K tomu je nutno odebrat část fascie (povázky) 
ze svalových obalů na stehně pacienta nebo použít pleny umělé.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
V takto delikátní oblasti, která obsahuje životně důležitá centra pro dýchání, krevní oběh, 
rovnováhu, sluch aj., může být potenciálních rizik několik, zvláště je-li patologickým 
procesem postižen mozkový kmen. Míra rizika závisí na druhu výkonu, jeho délce, 
operačním přístupu, charakteru onemocnění, přidružených chorobách a klinickém stavu 
pacienta před operací. 

• poškození tzv. hlavových nervů s následnou poruchou sluchu, citlivosti v oblasti 
obličeje a poruchou hybnosti mimických svalů, okohybných svalů a poruchou 
hybnosti jazyka a polykání 

• krvácení nebo infekce v místě operace 
• vzduchová plicní embolie  
• lokální komplikace: píštěl s nahromaděním či výtokem mozkomíšního moku v místě 

operační rány 
• poškození struktur mozkového kmene s následnými poruchami dýchání a srdeční 

činnosti, které mohou vést až ke smrti pacienta 
Tyto komplikace vyžadují novou operační revizi.  
Rizikům lze předcházet důsledným sledováním životních funkcí, elektrofyziologickým 
sledováním funkce hlavových nervů a nervových drah během operace, vypracovanou 
mikrochirurgickou technikou, užitím operačního mikroskopu apod. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Podle aktuálního klinického stavu pacienta, průběhu operace a charakteru onemocnění je 
nemocný předán na JIP (jednotku intenzivní péče) při vědomí anebo je ponechán 
do druhého dne v umělém spánku vyžadujícím také umělou plicní ventilaci.  
Jsou mu krátkodobě podávána antibiotika, léky na zlepšení nervových funkcí a v případě 
edému mozku také léky otok snižující. První den po operaci je provedeno kontrolní 
vyšetření mozku počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) 
k vyloučení vzniku časných pooperačních komplikací (krvácení, otok tkáně, zbytek nádoru 
apod.).  
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Při nekomplikovaném průběhu je pacientovi po 2–3 dnech podávána tuhá strava a je 
postupně mobilizován. Časná rehabilitace (protahování končetin) a dechová cvičení jsou 
prováděna od prvního pooperačního dne. Po stabilizaci stavu je pacient přeložen 
na standardní oddělení, 5.–10. den je možno pacienta propustit do domácí nebo následné 
péče.  
Některé nádory (dle výsledku histologického vyšetření, které trvá asi týden) vyžadují další 
následnou péči (radioterapii nebo chemoterapii) ve spolupráci s klinickým onkologem.  
Po propuštění z nemocnice je pacient pravidelně kontrolován a dispenzarizován 
neurochirurgickou ambulancí. V pravidelných intervalech absolvuje kontrolní vyšetření 
počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR) nebo angiografií (AG). 
Případný stupeň omezení způsobu života pacienta je individuální a závisí na rozsahu 
a době trvání předoperačního postižení, typu a charakteru patologického procesu, 
radikalitě provedené operace, úpravě neurologického postižení a případně následné 
onkologické léčbě (radioterapie a/nebo chemoterapie).  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou k operačnímu výkonu je léčba konzervativní (neoperační), pokud je 
indikována. Jedná se o radioterapii, chemoterapii, radiochirurgickou léčbu, tzv. 
Leksellovým gama nožem nebo endovaskulární výkon (coiling, stent PTA, embolizace). 
Tento druh léčby někdy následuje chirurgickou léčbu nebo ji předchází a lze ho využít 
pouze u některých nádorů či cévních nemocí. I tyto postupy však mají svá rizika 
a komplikace. 
Pro dosažení maximálního léčebného účinku je možno, ve specifických případech, 
zkombinovat léčbu operační i konzervativní.  
Často je ale operace jedinou alternativou, která vede k záchraně zdraví či života pacienta. 

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 
      


