
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
I. interní kardioangiologická klinika 

Invazivní elektrofyziologie a kardiostimulace 
 

Souhlas pacienta/pacientky s výkonem 
Elektrofyziologické vyšetření srdce / Katetrizační ablace 

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

Rodné číslo………………………….                                                                                         
 
Popis a důvod výkonu:  
 

    Elektrofyziologické vyšetření srdce je výkon, který slouží k vyšetření převodního systému srdce 
(vedení elektrických impulsů po srdci) a k diagnostice srdečních arytmií. Na základě zjištěných nálezů 
se obvykle v bezprostřední návaznosti indikuje léčebný zákrok - katetrizační ablace, která vede k 
ovlivnění či úplnému odstranění poruchy srdečního rytmu (tzv. tachyarytmie, tachykardie).  
     Nemocný přichází k výkonu nalačno. Během vyšetření je nemocný při plném vědomí, při 
složitějších výkonech jsou podávány léky navozující sníženou úroveň vědomí a vnímání bolesti. 
Nemocný se nachází v poloze na zádech, je přikryt sterilními rouškami a napojen na monitorovací 
zařízení. V blízkém okolí nemocného se pohybuje speciální rentgenový přístroj. Na začátku výkonu 
lékař provede místní znecitlivění v třísle, poté následuje punkce a zavedení vodiče do žíly (popřípadě 
tepny), s následným zavedením ochranného pouzdra (zavaděče–sheathu). Přes tyto zavaděče a cestou 
žilního (popř. tepenného) systému jsou do srdečních oddílů umístěny elektrodové katetry (obvykle  
2-4). Pomocí nich jsou snímány srdeční elektrické signály a provádí se stimulace srdečních dutin 
(vnucení srdečního rytmu pomocí speciálního přístroje). V průběhu výkonu může být v některých 
případech nutné obnovení normálního srdečního rytmu elektrickým výbojem (elektrickou kardioverzí). 
Díky těmto postupům lze přesně stanovit typ a místo vzniku arytmie. 
     Katetrizační ablace spočívá v aplikaci tepelné energie koncem jednoho z použitých katetrů přesně 
do místa, které je za arytmii zodpovědné. Nejčastěji se využívá radiofrekvenční energie, jejíž množství 
se dá pomocí speciálního přístroje přesně řídit. Poškozené místo je přesně ohraničené a velmi malé 
(několik milimetrů).  
     Délka trvání výkonu se u diagnostických výkonů pohybuje kolem jedné hodiny, u jednodušších 
léčebných zákroků kolem 2-3 hodin, složitější výkony trvají 3-5 hodin. Nespornou výhodou 
katetrizační ablace je definitivní odstranění poruchy rytmu, přičemž se úspěšnost pohybuje podle typu 
arytmie mezi 90 – 99 %, u složitějších výkonů (zejména katetrizační ablace fibrilace síní) je úspěšnost 
nižší s častější nutností opakování výkonu. Po výkonu jsou vytaženy všechny katetry a pacient zůstává 
v klidu na lůžku s bandáží v třísle (dle typu výkonu) po dobu 6 – 18 hodin. Pobyt v nemocnici většinou 
trvá 2 – 5 dnů. Po propuštění je nutno na dobu 1-2 týdnů omezit fyzickou námahu (do zahojení cévního 
vstupu v třísle). Ne všechny poruchy srdečního rytmu jsou však katetrizační ablací řešitelné. Proto se v 
některých případech provádí jen diagnostická část – elektrofyziologické vyšetření srdce. 
 
Možná rizika a komplikace výkonu:  
     Výkon je doprovázen určitým rizikem vzniku komplikací, jejichž výskyt je kolem 3 %, přičemž 
převažují méně závažné komplikace. Mezi komplikace výkonu patří infekce a krvácení, žilní trombóza, 
plicní a systémová embolizace, lokální cévní komplikace, závažné srdeční arytmie s nutností léčby 
elektrickým výbojem nebo zavedením kardiostimulátoru, poranění srdeční tkáně. V souvislosti 
s výkonem byla v odborné literatuře popsána v ojedinělých případech i smrtelná komplikace. 
 
 
 

 
 

Zde nalepte štítek 



 

  

Alternativy výkonu:  
     V indikovaných případech není v současnosti k dispozici srovnatelný alternativní postup, a to jak u 
diagnostického elektrofyziologického vyšetření srdce, tak i v případě katetrizační ablace.                             
 
     Pacient/ka (zákonný zástupce) souhlasí s provedením výše uvedeného invazivního 
kardiologického výkonu lékaři elektrofyziologické laboratoře I. Interní kardioangiologické  
kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové v dohodnutém diagnostickém a léčebném rozsahu 
s využitím zdroje ionizujícího záření (rentgenový přístroj). Lékaři vlastní licenci České lékařské 
komory k provádění uvedených výkonů. 

 
     Výkon bude proveden podle uznávaných pravidel lékařského umění. Pacientovi (zákonnému 
zástupci) bylo vysvětleno, že v důsledku určitých objektivních skutečností nemohou lékaři vždy 
zajistit jistý diagnostický a léčebný výsledek. 
 
     Pacient/ka (zákonný zástupce) souhlasí s případnou změnou (rozšířením) standardního 
diagnostického a léčebného postupu v důsledku skutečností zjištěných v průběhu výkonu. 
 
     Pacient/ka (zákonný zástupce) souhlasí s okamžitým řešením závažných, život ohrožujících 
stavů, vzniklých v průběhu výkonu (léčebné postupy na jednotce intenzivní péče I. interní 
kardioangiologické kliniky FN a Kardiochirurgické klinice FN v Hradci Králové). 
 
 Žena prohlašuje, že v době podpisu tohoto souhlasu není gravidní. 
 
     Byl/a jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. 
Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby, včetně rizik a komplikací. Byly mi 
srozumitelně zodpovězeny všechny mé otázky. Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné 
údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo 
ohrozit mé okolí. Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a poučení lékaře a s tímto poučením 
souhlasím (nevyžaduji již další vysvětlení). 
 
 
   
Souhlasím s navrhovaným postupem             dne  ….…………v………………..hod . 
                           

                              ………………………………..         
             Podpis pacienta/tky     
        (Zákonného zástupce)                    
 
 
 
 
Hradec Králové dne ……………v…..……hod.    Hradec Králové dne ……………v…..……hod.  
 
                                                                                                   
               ………………………………               ……………………………… 
               Jmenovka a podpis lékaře/řky  Jmenovka a podpis katetrizujícího lékaře/řky 
 
 


