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Ošetření poran ění periferního nervu 

 

Vážená paní, vážený pane, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o ošetření poranění periferního nervu. 
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 poran ění periferních nerv ů:  
Poranění periferních nervů bývá úzce spjato s poraněním svalů, šlach a cév způsobených 
řeznými, tržnými či tržně zhmožděnými ranami. Stejně tak může dojít k poškození nervů 
tlakem z okolí (nejčastěji přiloženou dlahou), nebo nadměrným natažením či poraněním 
během jiné operace (v tomto případě mluvíme o iatrogenním poškození).  

Jaký je d ůvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem ošetření poranění periferního nervu je ztráta hybnosti a citlivosti v určitém 
rozsahu, odpovídajícím průběhu nervu a jeho inervaci. Poškození může být potvrzeno 
EMG (elektromyografickým) vyšetřením, které mimo jiné ozřejmí typ poranění nervu 
a možnosti jeho ošetření. 

Jaký je režim pacienta p řed výkonem: 
Operace je provedena v celkové anestezii. Pacientovi jsou před výkonem vysazeny léky, 
které mohou snižovat krevní srážlivost. Večer před plánovaným výkonem je pacient 
vyprázdněn a od půlnoci je nalačno, nekouří. Před operací je podána dle doporučení 
anesteziologa premedikace k zamezení nežádoucích stresových reakcí a bezpečnému 
uvedení do celkové narkózy. Předoperační příprava zahrnuje i zajištění žilního přístupu. 
Pacienti s cukrovkou 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. 

Jaký je postup p ři provád ění výkonu: 
Nerv, který byl poraněním přerušen, se sešívá pod mikroskopem pomocí jemného šicího 
materiálu. Pokud část nervů chybí, je nutné tento defekt nahradit částí jiného nervu (tzv. 
štěpem), který se nejčastěji získává z krátkého řezu za vnějším kotníkem dolní končetiny. 
Následkem odebrání štěpu je ztráta citlivosti v odběrové oblasti. Nerv může být poškozen, 
aniž by došlo k jeho přerušení. Nejčastěji tlakem, tahem atd. V takovém to případě se 
operačním zákrokem odstraní příčina poranění a vyčká se, zda dojde k samovolné 
regeneraci nervových vláken. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a p říjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce   

 Jméno a p říjmení:  Rodné číslo:   
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
• krvácení během nebo po operaci, kolapsový stav, alergická reakce 
• infekce nebo rozpad rány, bolest operační rány, vznik keloidních hypertrofických jizev 

• selhání hojení nervových vláken, oslabení nebo úplné vymizení motorické nebo 
senzitivní funkce nervu 

• vznik neuromu – bolestivého klubíčka v místě poranění 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
U některých poranění je nezbytné znehybnit po operaci končetinu sádrovou dlahou. 
Po odeznění účinku místního znecitlivění se mohou užít běžná analgetika (Novalgin, 
Brufen). Rána je převázána druhý den po operaci, stehy se pak odstraní za 7–10 dnů. 
Po zhojení rány a odstranění stehů čeká pacienta rehabilitace s cílem dosáhnout co 
největšího návratu funkcí končetiny. Důraz je kladen na zachování svalové aktivity a plné 
hybnosti přilehlých kloubů.  
Při poranění větších nervů se provádí v rámci rehabilitace svalová elektrostimulace, během 
které se dosahuje zatnutí ochrnutého svalu pomocí elektrického proudu, neboť sval, který 
je delší dobu nečinný, postupně zmenšuje svůj objem. Mohlo by se tak stát, že poškozený 
nerv by sice po čase zregeneroval, ale už by neexistoval sval, který by mohl ovládat. 
Spolupráce pacienta je v pooperačním průběhu naprosto nezbytná. Samotná operace tvoří 
jen část celého léčebného procesu. Návrat funkce postiženého nervu je také závislý 
na mnoha faktorech, z nichž zásadní jsou věk pacienta, typ poranění a jeho lokalizace. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Pokud je při úrazu ověřeno přerušení nervu, lze poškozený nerv ošetřit ihned. V případě, že 
rána je znečištěná nebo zhmožděná, ošetření nervu se provádí za 2–3 týdny. Pokud 
nedošlo k úplnému přerušení nervu, je možná spontánní úprava stavu za 2–3 měsíce. 

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 
      


