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Operace syndromu kubitálního sulku a jiných  
úžinových syndromů periferních nervů 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o operaci kubitálního sulku a jiných 
úžinových syndromů periferních nervů.  
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 kubitálního sulku a jiných úžinových syndromů periferních nervů:  
Operace kubitálního sulku a jiných úžinových syndromů periferních nervů je zákrok, který 
řeší útlak (kompresi) periferního nervu okolními zbytnělými strukturami. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem operace kubitálního sulku a jiných úžinových syndromů periferních nervů je 
uvolnění tlaku (dekomprese) periferního nervu s cílem obnovit jeho výživu a zabránit 
dalšímu poškození. Nejčastěji je příčinou tlaku na nerv zbytnělý vaz, zejména v místě, kde 
nerv probíhá poměrně úzkým prostorem. Projevuje se bolestí a/nebo poruchou funkce 
nervu ve smyslu ztráty citlivosti či hybnosti. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Zákrok se provádí v místním znecitlivění, není proto třeba interní předoperační vyšetření 
a pacient nemusí být nalačno. Pravidelně užívané léky se před operací nemusí vysazovat až 
na výjimky: 5 dnů před zákrokem vysadit pouze léky, které ovlivňují srážlivost krve 
(Anopyrin, Ticlid), 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.  
V případě, že je výkon proveden v celkové anestezii (recidiva onemocnění, nutnost 
transpozice či dekomprese jiných nervů vystavených chronickému útlaku), je požadováno 
interní předoperační vyšetření, které zajistí Váš praktický lékař. Pacient je od půlnoci lačný 
a nesmí kouřit. Večer před plánovaným výkonem a 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 
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krátkodobě působící inzulín. Dolní končetiny jsou ošetřeny elastickou bandáží nebo 
elastickými punčochami jako prevence vzniku trombembolické příhody. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Operační výkon má za cíl uvolnit nerv z okolních struktur způsobujících jeho kompresi. 
V případě operace loketního nervu je někdy nutné provést tzv. transpozici nervu, což 
znamená změnu jeho uložení a vytvoření nového lůžka nervu v podkoží. 

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 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
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. 
Ambulantní rehabilitace je zahájena 14 dní po operaci, v této době je také vhodná pracovní 
neschopnost.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou operačního řešení je analgetizace (podávání léků tlumících bolest), klidový 
režim, přiložení dlahy či injekční aplikace kortikosteroidů. Tato léčba však většinou přináší 
jen krátkodobý efekt s dočasnou úlevou. Opakované injekční aplikace kortikosteroidů 
mohou být navíc spojeny s pozdními komplikacemi. Pokud se neprovede operace 
v optimální době od vzniku potíží, může být nerv útlakem postižen natolik, že ani operace 
již nezajistí jeho úplnou regeneraci, a tím také úplný ústup potíží. 

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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