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Vážená paní/pane, toto je poučení o zdravotním výkonu, který Vám má být proveden:

Operace nádorů střeva
Chirurgické řešení je nejběžnějším způsobem léčby nádorového onemocnění tračníku a
konečníku. V některých případech představuje chirurgie jediný léčebný přístup. Operace se
provádí v celkové anestézii (uspání). Druh operace závisí na umístění a velikosti nádoru.
Většinou se provádí částečné odstranění tračníku (kolektomie). V průběhu operačního výkonu
vyjme chirurg část tračníku nebo konečníku postiženého nádorem a také malé množství
okolní zdravé tkáně. Odstraňují se i okolní lymfatické uzliny, jejichž následný histologický
rozbor umožní určit stádium nemoci. V případě postižení lymfatických uzlin nádorovými
buňkami je obvykle nezbytná další onkologická léčba, protože riziko dalšího šíření nádoru je
vysoké. Po odstranění části střeva s nádorem lze okraje tkáně sešít k sobě - vytvořit tzv.
anastomózu. Odstraněná část tlustého střeva a okolních tkání je dále odeslána na histologický
rozbor pod mikroskopem, kdy se určí zda je nádor zhoubný a dle tohoto výsledku se pak
pokračuje v další terapii. V některých případech není možné provést sešití obou konců střeva
a je nutno našít kolostomii, kterou stolice odchází z těla ven do speciálního sáčku. Kolostomie
může být trvalá nebo dočasná. Trvalá kolostomie se nejčastěji používá v případě rakoviny
konečníku. Většina pacientů si na kolostomii postupně přivykne a vedou normální život.
Speciálně školená zdravotní sestra (stomická sestra) nemocnému podrobně vysvětlí péči o
stomii a poradí, jak se chovat v běžných denních situacích. Při velmi rozsáhlém postižení
organismu nádorem je někdy nutné nádor ponechat bez odstranění a zajistit pouze možnost
průchodu potravy zažívacím traktem. Poté vždy následuje onkologická léčba.
Komplikace:
Většina komplikací je přímo úměrná věku, přítomnosti dalších onemocnění (diabetes mellitus,
aterosklerózy, onemocnění srdce a plic a další) a také rozsahu prováděného výkonu. Vyšší
riziko je také u pacientů, kteří nedodržují léčebný režim a pokyny lékaře. Operační výkon na
tlustém střevě může být komplikován krvácením během operace. Při odstraňování nádoru
může dojít k poranění i okolích orgánů a tkání s nutností jejich ošetření či odnětí. Vzhledem
k manipulaci s tlustým střevem, jehož vnitřní část, kterou prochází za normálního stavu
natrávená potrava a následně stolice, je osídlena bakteriemi, je zde riziko pooperační infekce
v ráně či infekce v oblasti sešitého tlustého střeva. Následkem toho může být rozestup
operační rány a následně její prodloužené hojení a v krajním případě i reoperace. Krajní
komplikací pooperačního průběhu, která je však zřídkavá, může být díky oslabení organismu
nádorem také úmrtí.
Komplikována může být i anestezie (uspání) během výkonu, kdy může dojít ke zhoršení
onemocnění, kterým event. v době operace již trpíte, zvláště pokud se jedná o onemocnění
srdce či plic. Může se také projevit nově zjištěná alergie na dezinfekci, podávané léky a další
látky.
Přestože se Vám může zdát seznam možných komplikací na první pohled příliš dlouhý,
pravděpodobnost jejich výskytu je malá. Většina komplikací je však řešitelná a v případě, že
nastanou, budeme se spolu s Vámi snažit o jejich co nejrychlejší vyléčení.
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Nežádoucí účinky léčby:
Protinádorová léčba má své nežádoucí účinky, protože v různém rozsahu ovlivňuje i zdravé
tkáně. Operační řešení kolorektálního karcinomu (včetně kolostomie) může vést k
přechodným problémům s vyprazdňováním (průjem či zácpa). Tyto obtíže lze zvládnout
dietními opatřeními nebo pomocí léků. Pooperační bolesti jsou zcela běžným jevem a
dostatečná dávka analgetik je může úplně odstranit. Krátce po operaci je potřeba dodržovat
šetřící režim, aby se rána mohla dobře zahojit. Kolostomie může způsobit podráždění
pokožky v okolí sáčku, lékař nebo stomická sestra Vám poradí, jak předcházet podráždění a
infekci odpovídajícím ošetřováním kůže.

Následující péče:
Pacienti, kteří byli léčeni pro karcinom tlustého střeva jsou po operaci a získání výsledků
z histologického rozboru odeslání na onkologii, kde pokračuje následná léčba a pacienti musí
být sledováni po celý zbytek života v pravidelných intervalech.
Lékař, který Vám doporučil tento výkon, velmi pečlivě zvážil jeho nutnost s vědomím
možných komplikací a zátěže, které Vám tento operační výkon přinese. Ujišťujeme Vás, že
uděláme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.
Tyto informace nemohou být vyčerpávající. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně operace
nádoru střeva, nebojte se s nimi obrátit na sestru nebo ošetřujícího lékaře.
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících
neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví
souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné
k záchraně mého života a zdraví.

Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, Chirurgické oddělení, MUDr. Jan Spáčil,
tel.327 305 118, e-mail: chirurgie@nemcaslav.cz

