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MEZIOBOROVÉ STANOVISKO K POOPERAČNÍ PÉČI 

PO TONZILOTOMII NEBO TONZILEKTOMII U DOSPĚLÝCH A 

DĚTSKÝCH PACIENTŮ  

 
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP 

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 
Česká pediatrická společnost ČLS JEP 

 

 

Tonzilotomie (TT) nebo tonzilektomie (TE) představují výkony s relativně vysokým 

rizikem vzniku časného nebo pozdního krvácení z operační rány. Analýza krvácivých 

komplikací s následkem smrti nebo těžkého neurologického poškození ukazuje, že 

společným jmenovatelem nepříznivého klinického výsledku v souvislosti s krvácením 

po TT nebo TE je v převážné většině situací neadekvátní organizace pooperační péče 

a/nebo absence jednotného postupu zdravotnických pracovníků při vzniku 

komplikace. 

 

Na základě opakovaného výskytu těžkých či smrtelných komplikací spojených s 

provedením TT nebo TE vydávají Česká společnost anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní medicíny (ČSARIM), Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku (ČSORLCHHK) a Česká pediatrická společnost (ČPS) následující 

stanovisko:  

 

1) Tonzilotomie nebo tonzilektomie představují výkony s relativně vysokým rizikem 

časného a pozdního krvácení (či jiných komplikací) a jejich provádění by mělo 

být vázáno na hospitalizaci v délce trvání minimálně 24 hodin od ukončení 

výkonu. 

 

2) Provádění TT nebo TE musí probíhat na pracovištích disponujících náležitým 

personálním a technickým vybavením k řešení časných i pozdních krvácivých 

komplikací. 

 

3) Pracoviště provádějící TT nebo TE musí mít zajištěnu nepřetržitou dostupnost 

lékaře oboru ORL a chirurgie hlavy a krku a lékaře oboru Anesteziologie a 

intenzivní medicína.  

 

4) Výbory uvedených společností doporučují všem pracovištím provádějícím TT 

nebo TE vznik řízeného dokumentu, který bude při zohlednění specifik 

konkrétního poskytovatele zdravotních služeb jednoznačně definovat odborný a 

organizační postup zdravotnických pracovníků při vzniku krvácení (či jiných 

komplikací) v souvislosti s TT nebo TE.   
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