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Polypektomie 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o polypektomii.  
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 polypektomie: 
Polypektomie je zákrok, při které se provádí odstranění nosních polypů. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem k této operaci bývá vyplnění nosních průduchů polypy, které způsobují 
zhoršenou nosní průchodnost. Polypy bývají projevem chronického zánětu nosní sliznice, 
ale jejich přesná příčina není známa. Mohou být jednostranné, častější je však postižení 
obou stran. Zhoršená průchodnost nosní způsobuje dýchání ústy, což má nepříznivý vliv 
na stav níže uložených dýchacích cest. S nosními polypy bývají spojeny i poruchy čichu, 
bolesti hlavy a pocity tlaku v obličeji.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Týden před výkonem je nutné zajistit cestou praktického lékaře interní předoperační 
vyšetření včetně základní laboratoře. Den před výkonem je pacient přijat na ORL oddělení, 
vyšetřen lékařem, poučen o zákroku a dalším průběhu hospitalizace. V den operace musí 
být pacient na lačno, užije léky dle ordinace ošetřujícího lékaře. Před samotným zákrokem 
dostane do nosu proužky gázy napuštěné anestetikem. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Zákrok se provádí zpravidla v lokální anestezii. Operatér speciálními nástroji odstraní 
polypy. Po operaci se aplikují nosní kapky, které pomáhají zastavit krvácení, v případě 
bolesti se podávají analgetika. Při větším krvácení může operatér přistoupit k tzv. přední 
tamponádě nosní, kdy vyplní nosní průduch proužky, a tím krvácení zastaví.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikace nejsou příliš časté, nicméně naprostou bezrizikovost jakéhokoliv léčebného 
zákroku není možno nikdy zaručit: alergická reakce na anestetikum (před operací je 
pacient opakovaně dotázán na lékové alergie), výraznější krvácení v průběhu operace či 
po ní, poranění stěny nosního průduchu, infekce. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po operaci pacient asi týden aplikuje do nosu nosní kapky, borovou mast, Vincentku. V den 
operace v případě potřeby dostává léky proti bolesti a proti krvácení. U nekomplikovaného 
průběhu je propuštěn do domácí péče den po výkonu. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
FESS – funkční endoskopická endonasální chirurgie je zákrok, který se provádí v celkové 
anestezii. Pomocí optiky a speciálních nástrojů umožňuje odstranění polypů a jiných 
patologických změn v oblasti dutiny nosní a zejména přínosových dutin, odkud polypy 
vycházejí, a tím snižuje pravděpodobnost časné recidivy onemocnění.  

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 
      

 


