
 
 

Operácia vrodenej pupočnej hernie -  pruhu u detí 

Aký je dôvod tohto výkonu? 

Pupočná hernia je druhou najčastejšou vrodenou chybou, ktorá vzniká nedokončením vývoja 

v oblasti pupku, pri hojení po odpadnutí pupočníka.  Prejavuje sa rôzne veľkým vyklenovaním 

v oblasti pupka. Jeho obsahom  môže byť tukové tkanivo, predstierka, časť tenkého čreva. 

Väčšiu časť vnútrobrušných orgánov  obsahujú len veľmi objemné hernie, ktoré sa spravidla 

v detskom veku nevyskytujú. Zvyčajne nespôsobujú ťažkosti. V prípade  veľkej  hernie môžu 

vzniknúť ťažkosti v zmysle poruchy črevnej priechodnosti, nafukovania, bolestí. Zaškrtenie sa 

vyskytuje vzácne- vtedy je vyklenutie väčšie, tvrdé a bolestivé, nedá sa vsunúť do dutiny 

brušnej. V prípade, že stav trvá dlhšie- niekoľko hodín, môže sa obsah nenávratne poškodiť. 

Zaškrtenie ako život ohrozujúci stav vyžaduje  akútnu operáciu. Aj herniu, ktorá nespôsobuje 

ťažkosti je potrebné operovať ešte v predškolskom veku. Pokiaľ by sa neoperovala, bude sa 

zväčšovať a časom, po rokoch Vás bude obmedzovať vo fyzickej aktivite a môže Vás ohroziť na 

živote. 

Alternatívy výkonu? 

V súčasnej dobe neexistuje adekvátna alternatíva k tomuto výkonu. 

Aký je režim pacienta pred operáciou? 

S predoperačnými vyšetreniami je dieťa prijaté pred operáciou do nemocnice. Nesmie  mať 

akútnu infekciu, po jej prekonaní aspoň 3 týždne, nesmie byť v inkubačnej dobe infekčného 

ochorenia, potrebný je primeraný odstup od očkovania. Ak je v starostlivosti  niektorého 

špecialistu, potrebujeme jeho vyjadrenie  k zamýšľanej operácii v celkovom znecitlivení, aby 

sme dieťa nevystavili neprimeranému riziku. Pokiaľ dieťa v minulosti  nepriaznivo reagovalo 

na znecitlivenie, informujte o tom ošetrujúceho lekára. Pred operáciou musí byť dieťa 

nalačno 6 hodín- nesmie nič jesť, piť. Pred  operácou dostáva premedikáciu- liek, ktorý ho 

ukľudní a znižuje riziká celkového znecitlivenia.  Až po operačné oddelenie ho môžu 

sprevádzať rodičia.   

Aký je postup operácie? 

Operácia sa vykonáva v celkovom znecitlivení, o ktorom sa s Vami porozpráva anestéziológ. 

Operačné pole sa dezinfikuje. Kožný rez  je asi 2,5cm dlhý. Vypreparuje sa vak hernie, 

skontroluje sa obsah vaku a obsah sa vráti do brušnej dutiny. Potom sa vak odstráni a defekt 

v brušnej stene sa uzavrie.  Pupok sa fixuje, tak aby kozmetický efekt bol čo najlepší.  K šitiu 

sa používa zvyčajne vstrebateľný materiál, stehy po operácii nie je potrebné odstraňovať.  

V prípade zaškrtenia (operácia je akútna) sa kontroluje vitalita zaškrteného obsahu, ak došlo 

k odumretiu tkaniva je potrebné ho odstrániť vtedy môže byť potrebné rez rozšíriť a operačný 

výkon je náročnejší. 

Aké sú možné komplikácie a riziká? 



 
 Alergia na lieky, dezinfekčný roztok- prejavuje sa žihľavkou, svrbením kože, ťažkosťami 

s dýchaním, slabosťou, opuchom,  poklesom krvného tlaku až šokovým stavom, 

 v prípade vzniku výrazne nepriaznivej reakcie dieťaťa na úvod anestézie, je dieťa 

prebudené, a výkon sa odkladá až do vysvetlenia ťažkostí 

 krvácanie z operačnej rany- vzácne, hlavne u väčších hernií,  môže si vyžiadať ďalšiu 

operáciu, 

 infekcia operačnej rany, prejavuje sa bolesťami v rane začervenaní, opuchom, 

vytekaním sekrétu- rana sa otvorí,  vyčistí a preväzuje až do zhojenia, 

 recidíva – znovuobjavenie sa pruhu- veľmi zriedka, 

 vznik keloidnej jazvy.  

Nedá sa ani jednoznačne vylúčiť, že dôjde k tak závažnej zmene zdravotného stavu, či 

komplikácií, ktorá povedie k ďalšej operácii, či až k úmrtiu pacienta. Nie je možné vylúčiť aj 

vznik vzácnych  a ojedinelých komplikácií, ktoré nie sú  súčasťou tohto zoznamu. 

Aký je režim pacienta po operácii? 

Pooperačné bolesti  veľmi rýchlo ustúpia a tlmíme ich  liekmi proti bolesti. Nevoľnosť, ktorá je 

zriedkavým nežiaducim účinkom celkovej anestézie odznie do 6-12 hodín po operácii.  

V operačný deň dieťa dodržuje pokoj na lôžku, ďalší deň sa môže pohybovať samostatne 

alebo v sprievode rodičov. Dĺžka hospitalizácie závisí od operačného nálezu a individuálnej 

odozvy na operáciu, zvyčajne 1-2dni.  

 

Pred prepustením si s lekárom pohovorte o nasledujúcich bodoch:   

Kedy prísť na kontrolu a kde? 

Odkedy sa môžete sprchovať a kúpať? 

Aké lieky je potrebné užívať? (ako dlho, množstvo) 

Akú fyzickú aktivitu môžete vykonávať? 

 

Pre dosiahnutie očakávaného výsledku operácie rešpektujte odporučenia. 

 

Naším zámerom je aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečiť kvalitnú 

zdravotnú starostlivosť, príjemný pobyt a skoré uzdravenie. 

 


