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Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové 

Katetrizační laboratoř, I.interní kardioangiologická klinika 
 

Souhlas pacienta/tky se srdeční katetrizací/koronární intervencí 
 

Pacient/ka /x/  …………………..   ……………………  ………. Rodné číslo………………. 
                                       jméno                                       příjmení   titul 
 
  
 

Důvod výkonu: 
    Koronarografie a katetrizace jsou vyšetření srdce a srdečních cév u pacientů s vrozenou nebo 
získanou srdeční vadou a pro pacienty s postižením srdečních (věnčitých) cév  - angina pectoris 
nebo  akutní infarkt myokardu. 
 
    Během vyšetření je nemocný při plném vědomí, spolupracuje s lékařem. Je v poloze na  
zádech, přikryt sterilními rouškami, kolem pacienta se pohybuje speciální rentgenový přístroj. 
Lékař provede místní znecitlivění v třísle nebo na zápěstí, píchne tenkou jehlu do tepny a pomocí 
vodícího drátu zavede ochranné pouzdro – sheat. Přes sheat vyměňuje tenké katetry v srdečních 
dutinách nebo u ústí věnčitých tepen. Pomocí katetrů jsou měřeny tlaky a vstřikována kontrastní 
látka, která slouží  k zobrazení srdečních dutin a cév. Z důvodu bezpečnosti je během výkonu krev 
ředěna heparinem. 
 
    U pacientů s ischemickou chorobou srdeční toto vyšetření jako jediné přesně popíše rozsah 
postižení věnčitých tepen a určí další postupy léčby (chirurgické řešení, provedení balonkové 
angioplastiky nebo léčbu léky). U pacientů s chlopenní vadou  doplňuje nálezy z ultrazvukového 
vyšetření srdce a umožní vyloučit současné postižení věnčitých tepen. 
 
     V důsledku skutečností zjištěných v průběhu vyšetření může dojít k rozšíření diagnostického a 
léčebného postupu. Podle rozsahu postižení Vám lékař může doporučit provedení angioplastiky 
cév. V takovém případě zavede ultratenký vodič za místo zúžení a roztahne nejtěsnější místo 
balonkem. Ve většině případů je rozšířené místo ošetřeno zavedením pružinky – stentu, s cílem 
snížit riziko nového zužování. Po zavedení stentu musíte užívat kombinovanou léčbu, snižující 
srážlivost krve, minimálně po dobu 1 měsíce.  
 
Rizika vyšetření: 
- lokální, tj.převážně v místě vpichu (2-5%): krvácení z místa vpichu nebo v jeho okolí, 

sraženina (trombóza) v tepně nebo žíle, vznik spojky mezi tepnou a žílou (AV-fistule), 
neúplné uzavření napichované tepny se vznikem nepravé výdutě (pseudoaneurysma), 
infekce v místě rány nebo alergie na dezinfekci. 

- systémové (do 0,5%): vznik srdeční arytmie s/nebo bez nutnosti léčby elektrickým 
výbojem či zavedením stimulace srdce, poranění tepny nebo srdeční stěny s nutností event. 
akutního operačního zákroku na srdci, plicní embolie, uzávěr tepny, vznik cévní mozkové 
příhody, krvácení do tělních dutin, alergická reakce na kontrastní látku nebo anestetikum. 
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 závažné, život ohrožující stavy jsou řešeny bezprostředně.  
- ve výjimečných případech je i riziko úmrtí. 
 
 
Poučení alternativ: 
Vyšetření věnčitých tepen touto metodou je nyní jediným možným způsobem, jak vyloučit nebo 
potvrdit významné postižení tepen přivádějících krev k srdci. 
 
Léčebný režim a omezení: 
Po výkonu pacient dodržuje klidový režim na lůžku a mobilizace je možná až po schválení 
lékařem. Je pravidelně kontrolován krevní tlak a pulz, v nutných případech i EKG. 
 
Je-li výkon prováděn přes tepnu na zápěstí, je mobilizace možná krátce po výkonu. Je-li výkon 
prováděn přes stehenní tepnu, je nutné zavaděče odstranit po odeznění heparinu a provést 20-30 
minutovou kompresi místa vpichu (nejčastěji rukou). Po zástavě krvácení je naložen tlakový obvaz 
do místa vpichu, který je odstraněna za l2-24 hodin. Po tuto dobu je nutné končetinu nekrčit. 
Veškerá hygiena je prováděna vleže, může být přechodně zaveden močový katetr. 
Po kontrole místa vpichu lékařem je možná plná mobilizace se šetřením punktované končetiny po 
dobu 3-5 dní. 
 

Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé 
otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací. 
 
Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu.  
 
Souhlasím s navrhovaným postupem dne  ….…………v………………..hod . 
                           

                              ………………………………..         

             Podpis pacienta/tky                       
 
 
 
Hradec Králové dne ……………………v……………hod.  
                                                                                                   
 
………………………………….                                   …………………………………………. 
Jmenovka a podpis indikujícího lékaře                            Jmenovka a podpis katetrizujícího lékaře 
 
 


