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Chirurgické oddělení 
 

 

Identifikace pacienta:      
 
 

 

 
Informovaný souhlas zákonného zástupce / zákonných zástupců s léčbou a 
zdravotními riziky při : 
 
 

Ošetření zlomenin u dětí 
 
Vážení rodiče, 
Vaše dítě přichází na naše oddělení k řešení zlomeniny / zlomenin. 
Vzhledem ke zranění Vašeho dítěte je nutno jej ošetřit. Pro Vaši informovanost a 
omezení rizik, které se v kombinaci s ošetřením mohou vyskytnou, uvádíme souhrn 
léčebných zásad a přehled základních komplikací. 
Zlomeniny jsou v každém věku bolestivá zranění, vždy více či méně spojená 
s poškozením přilehlých měkkých tkání, tedy svalů, šlach a v těžkých případech i cév 
a nervů. Dětská kost na rozdíl od dospělé roste, tedy zranění mohou vyvolat i 
poruchy růstu kosti do délky či poruchy osy končetiny. Na druhé straně je dětská kost 
pružnější, hojí se rychleji a má větší schopnost remodelace, tedy napravení osové 
deformity či posunu úlomků, způsobené zlomeninou. 
Možnosti ošetření: 
Konzervativní - převedení zlomeniny v lokální či celkové anestezii do správného 
postavení a následná fixace sádrovou dlahou, ortézou či závěsem. 
Operační - po repozici úlomků je zlomenina fixována tzv. osteosyntetickými 
materiály dle typu zlomeniny - dráty, hřeby, šrouby , dlahou, zevním fixatérem. 
Pooperační průběh: 
Podle typu zlomeniny je zraněná oblast znehybněna dlahou či ortézou (dobu určí 
operatér či ošetřující lékař) , důležitou roli má časná rehabilitace. Samozřejmostí je 
podávání analgetik, a vyžaduje-li to typ úrazu, i antibiotik. 
Možná rizika při výkonu a po výkonu: 
- alergická reakce – na podané léky, náplast, jiné materiály 
- trombóza žil, eventuelní embolie plic – na podkladě sražení krve v žilách 
končetin 
- infekce – povrchní (postihuje kůži či podkoží), či hluboká (zasahující hlouběji), 
někdy je nutný další operační zásah a dlouhodobá léčba. Projevuje se 
vzestupem teploty, bolestivostí, zarudnutím kůže. Zdrojem může být proniknutí 
bakterií při úrazu, ale i při současně pobíhajícím onemocnění (angína, chřipka, 
průjem, močová infekce) 
- výjimečně poranění okolních struktur (svaly, cévy nervy ) 
- vychudnutí a zkrácení svalů v okolí zlomeniny na podkladě znehybnění 
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operované oblasti při hojení. Je nutná někdy i dlouhodobá rehabilitace. 
- porucha růstu kostí do délky nebo osové deformity – způsobené zlomeninami 
postihujícími růstovou ploténku či zasahujícími do kloubů. Může vést až 
k nutnosti dalších operací – osteotomie s korekcí osy, prodlužování končetin. 
 

Pamatujte: dětský organismus má velkou potenci hojení, ale nezvládne vše. Proto 
léčba nekončí propuštěním z nemocnice, ale je třeba dodržovat léčebný režim i doma 
dle instrukcí lékaře – cvičení, odlehčení operované DK o berlích a další zásady, dané 
typem úrazu a způsobem léčby. 
Výše popsané komplikace jsou jen výčtem některých. Ač se jedná o vzácné případy, 
je potřeba, abyste byli o nich informováni, dovedli je rozpoznat a včasným 
oznámením příznaků umožnit lékaři jejich včasné a úplné vyléčení. 
V případě odmítnutí námi navrhované léčby, je nutno počítat s možnými 
komplikacemi, vedoucí, v krajním případě, k ohrožení vitality (životaschopnosti) celé 
končetiny. V případě nejasností Vám dotazy zodpoví personál chirurgického  a 
dětského oddělení. Detailní informace Vám podá ošetřující lékař a operatér. 
 
Zákonný zástupce / zákonní zástupci souhlasí / nesouhlasí s přítomností osob 
získávajících odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ( žáci 
zdravotních škol, studenti medicíny, apod.) při zákroku a zároveň 
souhlasí / nesouhlasí s tím, aby osoby získávající odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání mohly nahlížet do zdravotnické dokumentace v nezbytně 
nutném rozsahu. Všechny tyto osoby jsou povinny o zjištěných skutečnostech 
zachovávat mlčenlivost. 
Zákonný zástupce / zákonní zástupci souhlasí / nesouhlasí s možným ověřením 
údajů, které byly vyšetřením či léčením pacienta získány, ve vědeckých publikacích. 
Zákonný zástupce / zákonní zástupci potvrzují, že poučení jim bylo níže podepsaným 
lékařem osobně a ústně vysvětleno, že měli čas a možnost je uvážit, porozuměli mu 
a měli možnost klást doplňující otázky, které jim byly zodpovězeny. 
Dále prohlašují, že v přiměřeném rozsahu a formě bylo poučení poskytnuto také 
pacientovi. 
 
Místo podpisu: 
 
Datum a čas: 
 
Podpis a jmenovka lékaře: 
 
Podpis zákonných zástupců (uvést vztah k nemocnému) : 
 
Prohlášení v případě, že je přítomen jen jeden ze zákonných zástupců (jeden z 
rodičů) : 
Podepsaný zákonný zástupce rodič prohlašuje, že druhý ze zákonných zástupců 
(rodičů) s navrhovaným zákrokem rovněž souhlasí. 
 

Podpis: 

 

 
 


