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Zavedení stipuly 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o zavedení stipuly.  
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 zavedení stipuly:  
Zavedení stipuly (ventilační trubičky) je zákrok, při kterém se zavadí drobná kovová 
trubička do bubínku. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem k tomuto operačnímu zákroku u pacientů, zejména dětí, je patologická tekutina 
ve středním uchu, což je obvykle důsledek poruchy funkce Eustachovy (sluchové) trubice. 
Tato trubice spojuje střední ucho a horní část hltanu a umožňuje vyrovnávání tlaku 
ve středním uchu, a tím normální funkci ucha. Tekutina vyvolává lehkou nedoslýchavost 
a může se ale stát živnou půdou pro bakteriální infekci, což způsobuje opakované 
středoušní záněty. Operační zákrok zlepšuje ventilační poměry ve středouší a zabrání další 
tvorbě tekutiny.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Týden před výkonem je nutné zajistit cestou praktického (dětského) lékaře předoperační 
vyšetření včetně základní laboratoře, u dospělých EKG a RTG plic. Den před výkonem je 
pacient přijat ORL lékařem, a následující den probíhá operační výkon. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Při tomto zákroku, prováděném v krátké celkové anestezii, se pod mikroskopickou 
kontrolou v bubínku vytvoří drobný nářez, obsah bubínkové dutiny se odsaje a do bubínku 
se vsadí ventilační trubička na vyrovnávání tlaku. Zákrok může být dle potřeby 
jednostranný či oboustranný. 

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: poranění 
zevního zvukovodu a krvácení, poranění řetězu sluchových kůstek a zhoršení sluchu, 
porucha chuti z poranění nervu zásobující stejnostrannou polovinu jazyka, zánětlivé 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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komplikace, u starších nemocných s přidruženými chorobami se mohou objevit i např. 
poruchy srdeční činnosti či jiné komplikace. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:  
Pacient je propuštěn do domácí péče druhý den ráno, v případě komplikací se může doba 
hospitalizace prodloužit. Trubička zůstává v bubínku kolem šesti měsíců. Během této doby 
se trubička obvykle sama z bubínku vyloučí a perforace se obvykle spontánně zahojí. Za tu 
dobu má ucho a sluchová trubice možnost obnovit svoje normální fungování. Po založení 
ventilační trubičky je nutno zabránit vniknutí vody do ucha. Voda by mohla proniknout 
trubičkou do středního ucha a zanést infekci. Je dobré při koupání ucho chránit vhodnou 
ucpávkou, např. vatovým tampónkem napuštěným mastným krémem. Ucho není třeba 
zvlášť čistit.  

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 
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