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Supratentoriální kraniotomie 

 

Vážená paní, vážený pane, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o supratentoriální kraniotomii. 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 supratentoriální kraniotomie: 
Supratentoriální kraniotomie je nejčastější způsob přístupu k mozku. Jedná se 
o odstranění části lebky a zpřístupnění potřebné oblasti mozku.  

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem supratentoriální kraniotomie jsou nejčastěji nádory, krvácení (mozkové, 
subdurální, epidurální), onemocnění tepen a žil (aneuryzmata, malformace), úrazy, 
infekční onemocnění (absces) a vrozené vývojové vady. K operaci je přistoupeno po sérii 
diagnostických vyšetření a s přihlédnutím ke klinickému stavu pacienta. Odstraněná kostní 
ploténka se po skončení výkonu ve většině případů vrací zpátky a připevní pomocí 
speciálních dlažek nebo stehů. Někdy – zejména při velkém otoku mozku, se dočasně 
překrývá mozek pouze kůží a kostní ploténka se vrací až s odstupem času při další operaci. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Pacient je dle klinických projevů kompletně vyšetřen zobrazovacími technikami 
(počítačovou tomografií – CT), (magnetickou rezonancí – MR) a dle charakteru 
chorobného procesu případně i vyšetřením mozkových cév – tzv. angiografií.  
Operace je provedena v celkové anestezii, proto je požadováno interní předoperační 
vyšetření, které zajistí Váš praktický lékař. Pravidelně užívané léky nemusí být vysazeny, 
výjimku tvoří léky, které ovlivňují srážlivost krve (Anopyrin, Ticlid, Godasal, Agrenox), ty 
se vysadí 5–7 dní před operací. 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. Předpokládaná krevní ztráta může být v průběhu operace hrazena 
autotransfuzí (odběr vlastní krve v dostatečném intervalu před operací). Při známkách 
otoku (edému) je zahájena protiotoková léčba již před operací. Večer před plánovaným 
výkonem je pacient vyprázdněn a od půlnoci je nalačno, nekouří. Před operací je podáno 
antibiotikum a dle doporučení anesteziologa premedikace k zamezení nežádoucích 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:                            

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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stresových reakcí a bezpečnému uvedení do celkové narkózy. Předoperační příprava 
zahrnuje i zajištění žilního přístupu, popř. zajištění centrálního žilního katétru 
do podklíčkové nebo jugulární (krční) žíly. 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. Vlasy jsou ostříhány a oholeny částečně nebo úplně, záleží vždy 
na charakteru a rozsahu výkonu. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Při supratentoriální kraniotomii leží pacient na zádech s hlavou přímo nebo rotovanou 
vpravo nebo vlevo s podloženým levým či pravým ramenem. Ještě před zahájením vlastní 
operace je pacientovi zajištěn arteriální katetr k soustavnému měření arteriálního tlaku. 
Kožní řez se obvykle vede ve vlasaté části hlavy (zejména z kosmetických důvodů), velikost 
odpovídá rozsahu a lokalizaci chorobného ložiska. Kost se odstraní tzv. kraniotomem – 
speciální pilkou poháněnou elektřinou nebo stlačeným vzduchem. Kostní ploténka se 
odklopí a protnou se obaly mozku (tvrdá plena). Samotné ošetření chorobného ložiska 
mozku závisí na charakteru postižení. V případě nutnosti odstranění části mozkové tkáně 
se volí tzv. funkčně němé oblasti mozku – to jsou takové, jejichž odstranění se neprojeví 
zhoršením neurologického stavu pacienta. Obecně se však volí přístupy, u kterých je mozek 
zraňován co nejméně nebo vůbec. Operace se provádí standardně pod operačním 
mikroskopem, lokalizovat příslušnou část mozku pomáhá navigační přístroj, ultrazvukový 
přístroj, event. moderní techniky jako peroperační videoangiografie (kontrastní zobrazení 
cév přímo v mikroskopu) či fluorescence (zobrazení hranic nádoru pomocí speciální látky), 
neuromonitoring.  
Po ošetření patologického ložiska se obal mozku (tvrdá plena) zašije, kostní ploténka se 
připevní, většinou pomocí speciálních minidlažek a šroubků, a nad kost se přikládá drén 
(hadička odvádějící přebytečnou krev) a šijí se měkké tkáně. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Operace mozku jsou spojeny s vysokým rizikem peroperačních i pooperačních komplikací. 
Míra rizika závisí na druhu výkonu, jeho délce, operačním přístupu, charakteru 
onemocnění, přidružených chorobách a klinickém stavu pacienta před operací. 

 nekontrolované krvácení, např. při prasknutí mozkové výdutě 

 epileptické záchvaty 

 infekce v místě operace 

 vzduchová plicní embolie 

 vazospasmy (stahy mozkových tepen způsobující nedokrvení mozku) – mohou mít 
za následek ochrnutí, poruchu řeči, poruchu vědomí až smrt 

 uzávěr zásobujících cév s následným nedokrvením mozku  

 lokální komplikace: píštěl s nahromaděním či výtokem mozkomíšního moku v místě 
operační rány 

 zhoršení neurologického stavu – podle charakteru a umístění chorobného ložiska 

 větší krvácení v operační ráně a otok mozku může vést až ke smrti pacienta 
 
Rizikům lze předcházet důsledným sledováním životních funkcí, elektrofyziologickým 
sledováním funkce hlavových nervů a nervových drah během operace, vypracovanou 
mikrochirurgickou technikou, užitím operačního mikroskopu apod. 
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Podle aktuálního klinického stavu pacienta, průběhu operace a charakteru onemocnění je 
nemocný předán na JIP (jednotku intenzivní péče) při vědomí anebo je ponechán 
do druhého dne v umělém spánku vyžadujícím také umělou plicní ventilaci. Jsou mu 
krátkodobě podávána antibiotika, léky na zlepšení nervových funkcí a v případě edému 
mozku také léky otok snižující. První den po operaci je provedeno kontrolní vyšetření 
mozku počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) k vyloučení vzniku 
časných pooperačních komplikací (krvácení, otok tkáně, zbytek nádoru apod.).  
Při nekomplikovaném průběhu je pacientovi po 2–3 dnech podávána tuhá strava a je 
postupně mobilizován. Časná rehabilitace (protahování končetin) a dechová cvičení jsou 
prováděna od prvního pooperačního dne. Po stabilizaci stavu je pacient přeložen 
na standardní oddělení, 5.–10. den je možno pacienta propustit do domácí nebo následné 
péče. 
Některé nádory (dle výsledku histologického vyšetření, které trvá asi týden) vyžadují další 
následnou péči (radioterapii nebo chemoterapii) ve spolupráci s klinickým onkologem. 
Po propuštění z nemocnice je pacient pravidelně kontrolován a dispenzarizován 
neurochirurgickou ambulancí. V pravidelných intervalech absolvuje kontrolní vyšetření 
počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR) nebo angiografií (AG). 
Případný stupeň omezení způsobu života pacienta je individuální a závisí na rozsahu 
a době trvání předoperačního postižení, typu a charakteru patologického procesu, 
radikalitě provedené operace, úpravě neurologického postižení a případně následné 
onkologické léčbě (radioterapie a/nebo chemoterapie).  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou k operačnímu výkonu je léčba konzervativní (neoperační), pokud je 
indikována. Jedná se o radioterapii, chemoterapii, radiochirurgickou léčbu tzv. 
Leksellovým gama nožem nebo endovaskulární výkon (coiling, stent PTA, embolizace). 
Tento druh léčby někdy následuje chirurgickou léčbu nebo ji předchází a lze ho využít 
pouze u některých nádorů či cévních nemocí. I tyto postupy však mají svá rizika 
a komplikace. 
Pro dosažení maximálního léčebného účinku je možno, ve specifických případech, 
zkombinovat léčbu operační i konzervativní.  
Často je ale operace jedinou alternativou, která vede k záchraně zdraví či života pacienta. 
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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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