
Přílohy:  
 

Obr. č. 1. Mléčná lišta 
 (http://eportal.chirurgie.upol.cz/portal_final/?page_id=2634) 

 

  
 

Obr. č. 2. Polymastie 
 http://www.amazon.fr/JOURNAL-SECRET-REVUE-EDUCATION-SEXUELLE/dp/B0039GYPHQ  

 

 
 

Obr. č. 3. Polythalie  
http://www.vulgaris-medical.com/image-medicale/sein-masculin-surnumeraire 

 

 
 

http://www.amazon.fr/JOURNAL-SECRET-REVUE-EDUCATION-SEXUELLE/dp/B0039GYPHQ
http://www.vulgaris-medical.com/image-medicale/sein-masculin-surnumeraire


 

 

Obr. č. 4. Stupně vývoje prsní žlázy 

  (http://www.ojrech.cz/lesny/kompendium/tann_m.htm) 

 

 
 

 

 

 

Obr. č. 5. – implantáty kulaté eurosilicon 

 http://www.lipoelastic.cz/templates/lipoelasticcz/img/eurosilicone/kulate.jpg 

 

 
 

 

Obr. č. 6. implantáty anatomické eurosilicon 

http://www.lipoelastic.cz/templates/lipoelasticcz/img/eurosilicone/anatomicke.jpg 

 

 
 

 



 

Obr. č. 7. Imlantáty polytech 

http://www.aesthevita.cz/thumb/bllUNko0WllLTEJtZHU4RU0rQndQUX/hJbzdRVmc2NExHeXhzRDl5OE15

MC9P/c3JUYStvNHVocUc4cytxKzBpU0JEc2/tiOGJzQlpobnRmdG5hR0hwVHc9PQ==.jpg 

 

 
 

Obr. č. 8. Implantáty Mentor 1 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a_X7eacv6SjBJbOXphYG-

2_WJxb8Y87RcAngv6pv0m4o0YZhAIksENXgxc7jQ9eAgLst9cIM3OuInxJTcQfp1aN-A44=w506-h285-n 

 

 
 

 

Obr. č. 9.  Implatáty Mentor 2 

http://www.medimplant.cz/ckfinder/userfiles/images/img_03.jpg 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a_X7eacv6SjBJbOXphYG-2_WJxb8Y87RcAngv6pv0m4o0YZhAIksENXgxc7jQ9eAgLst9cIM3OuInxJTcQfp1aN-A44=w506-h285-n
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a_X7eacv6SjBJbOXphYG-2_WJxb8Y87RcAngv6pv0m4o0YZhAIksENXgxc7jQ9eAgLst9cIM3OuInxJTcQfp1aN-A44=w506-h285-n


Příloha A 

Záznam o vstupním pohovoru lékaře s klientem 
(záznam o vstupním vyšetření) 

 Dnešního dne se ke vstupnímu pohovoru na kliniku plastické chirurgie, laserové dermatologie a estetické 
mediciny MEDICOM CLINIC a.s., (Spálená 14, Praha) dostavil/a pan, paní 

 

Příjmení a jméno:  
Rodné číslo:  
(dále též klient) 
 
Klient o vyšetření požádal, když má v úmyslu podstoupit zákrok plastické a estetické chirurgie, 
konkrétně: pacientka po zhubnutí požaduje korekci prsou -t.č. podrsenka velikost 75/B 
Anestezie: cea  

 Implantát       Kulatý      Anatomický    Počet ks.:              Velikost L:                      P:  
Anamnéza:   alergie - prach, pyl, seno , medikace O , 
 
Status localis: 
Bylo provedeno vyšetření oblasti (předmět lokálního vyšetření): 
menší dobře tvarované prsa,  velikost A-B,  průměr prsu cca 12cm, pinch test pod 2cm, vzdálenost 
bradavky a klíční kosti 19cm, vzdálenost bradavky a podprsní rýhy 6cm . 
 

 Toho času bez známek komplikujícího onemocnění 

 Komplikující onemocnění:0 
 Zákrok z chirurgického hlediska není kontraindikován 

Po provedeném vyšetření budoucího operačního pole se k záměru klienta podstoupit výše uvedený 
zákrok vyjadřuji takto (vyhodnocení operačního pole, jeho vlastnosti, předpokládaný efekt 
zákroku): 
Augmentace  prsou ,inframammární incize , implantáty polytech  400ml typ 726,uložení  částečně 
pod sval.cena                   termín operace  
 
Doporučená minimální délka hospitalizace (dny): 1 

Požaduji: 
- před zákrokem provést standardně krevní testy (KO+diferenciál, FW, Quick, APTT, glukóza, ALT, 

AST, GMT, Na, K, urea, kreatinin, CRP) a zápis EKG. 

- Eventuálně doplnit:  ORL  Mamologie  Ultrazvuk:   RTG:                 

Moč + sediment         Jiné:  
- Krevní odběr a EKG si klient nechá provést:  na našem pracovišti  u svého lékaře 
      
Klient souhlasí s  provedením předoperačního vyšetření v požadovaném rozsahu a s jeho 
doplněním nebo opakováním v případě nutnosti. Klient prohlašuje, že při vstupním pohovoru byl 
seznámen s obvyklým průběhem plánovaného zákroku, se standardním pooperačním stavem, 
důsledky i možnými  komplikacemi. Klient potvrzuje, že byl rovněž upozorněn na skutečnost, že 
hojení, jakož i pooperační efekt zákroku je závislý na věku pacienta, jeho zdravotním stavu, typu a 
elasticitě kůže. 
 
V MEDICOM CLINIC (Spálená 14, Praha) dne 12.4.2016 
 
 

 …………..………………………………         …………..……………………………… 
 podpis lékaře             podpis klienta 

   

 
 
 

     
 

  



Příloha B 

Informovaný souhlas s celkovou anestezií 
 
MEDICOM CLINIC a.s. 
se sídlem Praha 1, Spálená 16, PSČ 110 00 
IČ: 247 56 148  
jednající: Ing. Petr Toufar, předseda představenstva 
(dále též MEDICOM) 
 
a 
 
jméno a příjmení:  
Rodné číslo 
bytem:  
(dále též klient) 

I. 
Základní ustanovení 

I.1 Průběh a účinky celkové anestezie      
 

Celková anestezie (dále také narkóza nebo celkové znecitlivění) se používá v tom případě, když 
ostatní typy anestezie nezajistí dostatečné znecitlivění,  bezpečnost a komfort klienta při operačním 
zákroku. Celková anestezie odstraňuje bolest u chirurgického výkonu tak, že potlačuje vnímání a 
zpracování bolestivých podnětů v mozku. Při tom se klient nachází ve stavu podobném velmi 
hlubokému spánku, s tím rozdílem, že za něj přejímají některé jeho životní funkce (dýchání) technicky 
vyspělé přístroje. K dosažení tohoto stavu je nutné přivádět do těla po celou dobu, kdy se nachází  
v narkóze, přiměřená množství účinných látek nitrožilně i prostřednictvím dýchání směsi narkotických 
plynů. Narkóza je tedy dosažena kombinací a vzájemného zesilování účinků těchto látek.  

Po celou dobu, kdy se klient nachází v narkóze, je sledován (monitorován) pomocí moderní 
elektroniky. 

Před započetím narkózy je nezbytné podání tzv. premedikace - aktivních látek ve formě tablet 
nebo injekcí, které jednak tlumí předoperační stres, jednak působí preventivně proti některým 
vedlejším účinkům narkózy. Dále je nutné zajistit zavedením tenké plastikové kanyly přístup do 
povrchové žíly na některé končetině za účelem podání infuzí a léků.   

Po uložení na operační stůl se postupně podávají na úvod narkoticky účinné látky do žíly a před 
usnutí klient dýchá krátce kyslík z obličejové masky. Po úvodu do narkózy, kdy již klient hluboce spí, je 
provedeno bezpečné zajištění dýchacích cest pomocí různě dlouhých trubic z měkkého plastu, které 
se zavádějí přes ústní nebo nosní dutinu buďto před nebo až za hlasové vazy.  

V průběhu narkózy jsou prováděny úkony, které vedou k udržení její dostatečné hloubky a jsou 
řešeny případné vedlejší účinky jak narkózy, tak i operačního výkonu. 

Po operaci bývá nutno změnit polohu kvůli snadnějšímu navlékání elastického prádla nebo 
obvázání klienta, a proto s ukončením chirurgického výkonu je ukončena i narkóza. 

Po probuzení z narkózy je klient převezen na pooperační pokoj, kde stráví několik hodin až dní 
pod dozorem školeného personálu, který má za úkol tišit jeho pooperační bolesti, mobilizovat ho a 
pooperační komplexní péčí předcházet vzniku komplikací. 
 
I.2 Možné vedlejší účinky a komplikace celkové anestezie  
 

Nežádoucí vedlejší účinky se mohou vyskytnout kdykoliv v průběhu celkové anestezie nebo po 
jejím ukončení.  

K nejčastějším se řadí: oběhová nestabilita s kolísáním  krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, 
pooperační dechová nedostatečnost, zástava močení, zástava činnosti střevní, ledvinná 



nedostatečnost, pooperační nevolnost nebo zvracení, bolest hlavy nebo bolest v krku. Vzácně může 
dojít k poranění v ústní dutině, poškození zubů či jejich vylomení, otoku dýchacích cest, infarktu 
srdce, cévní mozkové příhodě či těžké alergické reakci. 

Některé těžké komplikace mohou mít ve zcela ojedinělých a výjimečných případech za následek 
úmrtí. 

Následkem celkové anestezie bývá až několik dní trvající zvýšená únavnost, slabost, malátnost a 
ve výjimečných případech se může objevit i dočasná porucha sexuální funkce.  

 
Veškeré známé komplikace a nežádoucí účinky celkové anestezie je možno podáním účinných 

látek nebo použitím technických pomůcek ve většině případů rychle zlepšit. 
 

II. 
Součinnost klienta 

 
Před podáním celkové anestezie je nutné nejméně 24h nekouřit a nepít alkoholické nápoje, 

nejméně 6h nejíst a poslední tekutinu (čaj, vodu, minerálku, nebo izotonický nápoj) v množství 
maximálně 200 ml vypít nejpozději 2h před výkonem.  
       Posledních 24 hodin před operací v narkóze doporučujeme dostatečně pít, cca 2-3 litry. Vhodné 
je pít vodu, čaj, iontové nápoje (např. Isostar). 

Před operací užít jen ty pravidelně užívané léky, který určí lékař MEDICOMu. 
Před výkonem je rovněž nezbytné odstranit snímatelné zubní náhrady, oční čočky, všechny 

šperky (i piercing), sponky do vlasů a paruky, pokud je klient používá. 
V den operace je nutné nepoužívat make up a mastné krémy na tělo. 
Operovanou oblast a její blízké okolí je nutno zbavit před výkonem tělesného ochlupení nejlépe 

oholením. 
Až 48h po každé celkové anestezii se klient musí vyhýbat zvýšené námaze, nesmí obsluhovat 

elektrické přístroje, řídit motorová vozidla, pracovat či zdržovat se ve výškách, podepisovat jakékoli 
právní dokumenty, případně činit prohlášení a požívat alkoholické nápoje nebo léky, kromě těch, 
které mu doporučil lékař MEDICOMu. 
  

III.  
Informovaný souhlas 

 
Klient/ka bere informace, uvedené v článku I. a II.  na vědomí a výslovně souhlasí s provedením 

celkové anestezie, respektive její provedení požaduje. 
Klient/ka současně bere na vědomí, že nelze přesně stanovit všechny možné vedlejší účinky, 

komplikace a rizika dané celkové anestezie.  
Klient/ka prohlašuje, že byl/a podrobně informován/a o průběhu, účincích a komplikacích 

celkové anestezie (narkózy), měl/a možnost položit doplňující dotazy v rámci pohovoru s lékařem a 
měl/a dostatek času svobodně se rozhodnout o dalším postupu nebo ustoupení od výkonu v celkové 
anestezii. 
 
V MEDICOM CLINIC (Spálená 14, Praha) dne  
 
 

 …………..………………………………         …………..……………………………… 
 podpis lékaře             podpis klienta 

 

 

Příloha C 

Informovaný souhlas se zákrokem 



 
MEDICOM CLINIC a.s. 
se sídlem Praha 1, Spálená 16, PSČ 110 00 
IČ: 247 56 148  
jednající: Ing. Petr Toufar, předseda představenstva 
(dále též MEDICOM) 
 
a 
 
příjmení a jméno:  
Rodné číslo:  
bytem:  
(dále též klient) 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
I.1 Klient požaduje po MEDICOMu provedení plastické operace Augmentace prsou (dále též 
augmentace nebo zákrok) v dohodnutém rozsahu. Je konstatováno, že cílem augmentace je zvětšení 
prsů pomocí implantátů s obsahem silikonu, kdy o velikosti rozhodne lékař MEDICOMu na základě 
posouzení tělesných proporcí a množství a kvality tkáně prsu (má se zato, že velikost a typ implantátů 
vložených při zákroku, je velikostí a typem, na nichž se účastníci předem dohodli). 

 
II. 

Informovaný souhlas klienta 
 
II.1 MEDICOM informuje klienta o předpokládaném průběhu zákroku, včetně přípravy: 
 
- vyšetření klienta před zákrokem (zejména měření tlaku, měření tepu, vážení, vyšetření 

pohmatem); 
- zakreslení a fotodokumentace oblasti, v níž bude augmentace uskutečněna; 
- předoperační vyšetření v dohodnutém rozsahu (zejména krve, EKG, moči, sonografie, eventuálně 

další pro zákrok nezbytná vyšetření); 
- podání tablet k psychickému uklidnění i jako prevence nežádoucích účinků anestézie 

(znecitlivění); 
- podkožní aplikace látky, působící preventivně proti neprůchodnosti žil a tvorbě vmetků 

(embolie); 
- zavedení nitrožilní infúze s antibiotikem, jako prevence vzniku časné infekce v operované oblasti; 
- desinfekce kůže; 
- podání celkové anestézie doplněné z rozhodnutí lékaře MEDICOMu o anestézii místní; 
- provedení kožních řezů (též operační rány) buďto z podprsní rýhy, podpažní jamky nebo spodní 

části dvorce prsu (má se za to, že oblast kožních řezů je oblastí, na které se obě strany předem 
dohodly); 

- zavedení implantátů pod prsní žlázu nebo pod prsní svalovinu (má se za to, že umístění 
implantátů odpovídá umístění, na kterém se obě strany předem dohodly); 

- vyvedení drenážních hadiček přes kůži; 
- sešití operační rány, popř. přelepení sterilní náplastí a její převázání; 
- přiložení elastického prádla, obvazu. 
 
II.2 MEDICOM informuje klienta o předpokládaném pooperačním stavu: 
 



- po probuzení z celkové anestézie je klient odvezen na pooperační pokoj, kde je pod dohledem 
odborného zdravotního personálu jeden až několik dní hospitalizován; 

- dočasné pooperační otoky a výtok krví zbarvené tekutiny přes drenážní hadičky do uzavřených 
nádobek jsou normální součástí pooperačního průběhu; 

- předpokládají se pooperační bolesti, k jejichž zmírnění klient obdrží bolest tišící prostředky 
v potřebném množství; 

- po operaci je nutné dodržovat nejméně dva dny klid na lůžku a vstát jen kvůli vykonání osobní 
tělesné potřeby nebo jídla; 

- v operované oblasti se kůže i tkáň přizpůsobuje v závislosti na svém stáří, typu a elasticitě, 
přičemž nelze garantovat její ideální vzhled; 

- výsledný efekt augmentace se projeví nejdříve přibližně po uplynutí tří měsíců od zákroku. 
 
II.3 MEDICOM informuje klienta o vzniku možných pooperačních komplikací: 
 
Mezi možné pooperační komplikace lze zařadit zejména:  
 
- projev alergie na kterýkoliv lék nebo materiál použitý před nebo při zákroku a pooperačním 

období; 
- přetrvávání pooperačních otoků, krevních sraženin a nahromadění tkáňových tekutin (seromu) 

v operované oblasti; 
- ztížené hojení následkem výskytu infekční komplikace v operační ráně nebo v okolí implantátu 

(zánět); 
- samovolný rozpad operační rány nebo tkání v jejím okolí (nekrosa); 
- posun implantátu, s následným vznikem asymetrie nebo atypického tvaru prsu; 
- velmi vzácnou časnou pooperační komplikací je výskyt krevních sraženin v cévách, tzv. trombů, 

kdekoliv v těle a jejich následných komplikací (embolizace - zanesení trombu jinam); 
- pozdní komplikací je vznik vazivového pouzdra okolo implantátu, s následným zatuhnutím celého 

prsu; 
- vznik vystouplých (keloidních) jizev, jako projev poruchy hojení ran; 
- velmi vzácně může dojít i k odmítnutí a vyloučení implantátu. 
 
II.4 Klient bere informace, uvedené v článcích II.1, II.2 a II.3 na vědomí a výslovně souhlasí 
s provedením zákroku – augmentace, resp. provedení zákroku požaduje. Současně prohlašuje, že byl 
seznámen s průběhem zákroku, jeho možnými důsledky a komplikacemi nejen obsahem této dohody, 
nýbrž současně v rámci vstupního pohovoru s lékařem (o němž byl pořízen písemný záznam). 
 
V  MEDICOM CLINIC (Spálená 14, Praha) dne  
 
 
 

 …………..………………………………         …………..……………………………… 
 podpis lékaře             podpis klienta 

 
 
 

 

 



Příloha D  

Ošetřovatelská anamnéza + plán ošetřovatelské péče  

Klient:   
RČ:   
Zdr. poj. ............................ 
Datum:   
Čas přijetí: ............................ 
Druh Operace: Augmentace prsou 
Počet dnů hos.: 1 

Cave: prach, pyl, seno 

HODNOTY FYZIOLOG. FUNKCÍ PŘI PŘÍJETÍ: 

TK: ................. P: ................... TT: 
...................... 
Hypertenze v anamnéze:          ano      ne  

VÝŽIVA: 
Váha: 
 .............................................. 
Výška: 
 .............................................. 
Diabetik:  ano      ne 
Jiná dieta:
 .............................................. 
Poslední jídlo:
 .............................................. 
Poslední pití:
 .............................................. 
Speciální stravovací návyky: ano      
ne 
................................................................... 

DÝCHÁNÍ: 

Potíže:  ano ne 
Kuřák:  ano ne 
Dušnost: ano ne 

KŮŽE: 

Změny na kůži: ano 
ne 
Otoky 
Zhojené defekty 
Ulcera 
SDN 
Jiné: 

.................................... 

 

HANDICAP/KOMPENZAČNÍ POMŮCKY: 

Zrak   Brýle/čočky 
Sluch   Zubní 

náhrady 
Řeč   ....................... 
Cizinec  ....................... 

Komu lze podávat informace (jméno/vztah): 
............................................................................. 
Jakým způsobem: 

Osobně 
Telefonicky 
Elektronicky 

 
Povolení k návštěvám: 
Jméno: .................. 
 
Vztah ke klientu: ............................ 
Kontakt: ......................................... 

VYPRAZDŇOVÁNÍ: 

Problémy s močením:      ano  ne 
Retence Inkontinence 

Problémy se stolicí:           ano  ne 
Zácpa Nepravidelná 

SPÁNEK: 

Narušený:        ano         ne 

Datum: ............................... 
Čas: .......................... 
 
Podpis klienta: ...................................... 

Razítko a podpis sestry: .................................... 
 

 



P 

Plán ošetřovatelské péče Datum     
oš. dg. č. cíle péče Intervence Směna D N D N D N D N 

□ RIZIKO OOPERAČNÍCH/ 

   POINVAZIVNÍCH  
   KOMPLIKACÍ 

□ včasné 

odhalení 
příznaků 

edukuj a připrav před výkonem         

kontroluj TK, P         
kontroluj vědomí         

□ RIZIKO NEŽÁDOUCÍCH  

    ZMĚN FF 

kontroluj dech         

sleduj bolesti         

    □ TK kontroluj drén a jeho obsah         

    □ P kontroluj rány / invazivní vstup         

    □ TT kontroluj močení         

    □ Dýchání sleduj TT         

□ RIZIKO TEN kontroluj projevy TEN         

□ RIZIKO INFEKCE 

    □ RÁNA □ včasné 
odhalení 
komplikací 

pečuj o invazivní vstup         

    □ PŽK kontroluj rány          

    □ PMK kontroluj okolí invazivního vstupu         
 kontroluj vzhled a množství moče         

□ RIZIKO KOMPLIKACÍ DM 

   □ hypoglykémie □ včasné 

odhalení 
příznaků 

sleduj změny chování         

   □ hyperglykémie sleduj glykémie         
 kontroluj příjem potravy a tekutin         

□ BOLEST 

   □ Akutní  

 

   □ Chronická 

□ klient 

bude udávat 
zmírnění 
bolesti 

zjisti lokalizaci, stupeň, trvání, char. bol.         
založ záznam Hodnocení bolesti         
informuj o úlevové poloze, prevenci         
sleduj úči ek podaných analgetik         
věnuj pozornost psychic. stavu nem.         
zajisti vhodný způsob RO         

  Razítko a podpis sestry         

Realizace ošetřovatelské péče 

datum     

směna D N D N D N D N 
edukace         

příprava k výkonu         

oholení operačního pole         

bandáž končetin         

péče o PMK         

péče o PŽK         

péče o ránu         

péče o drén         

převaz          

péče o DC         

péče o oči         

péče o kůži         

nácvik vertikalizace         

dopomoc při hygieně         

dopomoc při jídle         

dopomoc při vyprazdňování         

razítko a podpis sestry         

 

 

 

 



Příloha E Hodnocení FF a bolesti 

 

 
Druh operace:  Augmentace prsou Klient:   CAVE: prach, pyl, seno 

Počet dnů hosp.:  1 RČ:   

Datum:    Zdr. poj: ............................ 
 
 

Datum          

Hod.          

TK          

TF          

TT          

SaO2          

Glykémie          

Sekrece z 
drénů 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

PMK          

Stolice          

Podpis, 
razítko 

         

  



Klient:   RČ:  

 
 

 



Dobrý den, 

jsem studentkou bakalářského studia na 1. LF UK v Praze a tímto Vás prosím o vyplnění krátkeho 

anonymního dotazníku k tématu mé bakalářské práce.  

Děkuji za Váš čas. Gandiová Petra 

1) Váš věk v době operace 

18 – 25 

26 – 40 

41 – 55 

55 a více 

2) Vak dlouho jste po operaci? 

0 – 12 měsíců 

1 – 3 roky 

3 – 5 let 

5 – 10 let 

Více jak 10 let 

3) Co bylo důvodem k podstoupení operace? 

Komplex od mládí 

Po dětech 

Žádost partnera 

Kvůli sobě, chci být atraktivnější 

Jiný důvod 

4) Kdo Vás ovlivnil? 

Já 

Partner 

Kamarádka 

Modelky/herečky 

Jiná odpověď 

5) Jaká jste volila kritéria pro výběr zdravotnického zařízení/plastického chirurga 

Cena 

Renomé 

Recenze 

Doporučení známé/kamarádky 

Profil kliniky/plastického chirurga 

Jiná odpověď 

6) Poskytl Vám plastický chirurg dostatek informací u první konzultace? 

Ano 

Ne 

Nepamatuji si, je to už dlouho 

7) Které informace jste postrádala u první konzultaci? 

Pooperační péči 

Dobu nošení speciální podprsenky 

Pracovní omezení 

Pooperační komplikace 

Jiná odpověď 

8) Doporučila byste výkon někomu dalšímu? 

Ano 

Ne 

Proč? 

9) Doporučila byste plastického chirurga/ kliniku? 

Ano 

Ne 



Proč? 

 

10) Měla jste pooperační komplikace? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Jaké komplikace? 

11) Z jakého zdroje jste čerpala informace o operaci? 

Internet 

Časopisy 

Zkušenosti kamarádky 

Jiné zdroje. Jaké? 

12) Jaká jsou pooperační rizika? 

 

13) Jak Vám operace změnila život? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


