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Septoplastika 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o septoplastice.  
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 septoplastika: 
Septoplastika je zákrok, kdy se provádí úprava vybočené nosní přepážky.  

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem operace je zhoršená nosní průchodnost, většinou jednostranná, která je 
způsobena vybočenou nosní přepážkou, a to buď úrazem, nebo vývojově.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Týden před výkonem je nutné zajistit cestou praktického lékaře interní předoperační 
vyšetření včetně základní laboratoře, EKG a RTG plic. 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. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Operace se provádí většinou v celkové anestezii za hospitalizace. Po naříznutí sliznice nosní 
při předním okraji nosní přepážky a po odklopení sliznice od chrupavčité a kostěné části 
přepážky se odstraní vykloněné části chrupavky a kosti, zbytek kostry přepážky 
se vymodeluje do střední roviny, sliznice se přiklopí zpět a zašije. Na závěr operace se našijí 
z obou stran přepážky umělohmotné pláty a do obou průduchů se zavedenou proužky gázy, 
které slouží jako prevence krvácení v pooperačním období a prevence vzniku krevního 
výronu v oblasti přepážky.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Níže uvedené komplikace nejsou příliš časté, nicméně naprostou bezrizikovost jakéhokoliv 
léčebného zákroku není možno nikdy zaručit. Mezi možné komplikace patří výraznější 
krvácení v průběhu operace a/nebo po vytažení tamponády, ztížené hojení rány (tvorba 
krust, otoky, infekce, častější krvácení, srůsty), proděravění nosní přepážky. 
 

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: 
Dva dny po operaci bude v dutině nosní přední nosní tamponáda, poté bude vytažena. 
Po vytažení tamponády je nutné používat několik dní nosní kapky, borovou mast 
k zabránění krvácení a snížení otoku sliznic. Délka hospitalizace je cca 7 dní, při 
obtížnějším hojení se může prodloužit. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
K tomuto zákroku neexistuje žádná alternativa. 

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 
      

 


