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I. interní kardioangiologická klinika
Oddělení invazivní elektrofyziologie a kardiostimulace
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové,  IČ: 00179906

Souhlas pacienta/tky s výkonem: 
□  Zavedení kardiostimulátoru (KS) nebo implantabilního kardioverteru defibrilátoru (ICD)*)
□  Výměna KS nebo ICD pro vyčerpání zdroje*)
□  Revize kapsy implantátu*) 

Pacient/ka (x):  ……………………….……    ………………….……………     ……….
                                        jméno                                         příjmení                titul
  

Rodné číslo: ………………………………

Popis a důvod výkonu

Srdečním implantátem se rozumí:
a) Kardiostimulátor (zkratkou KS) – elektronický přístroj používaný k léčbě pacientů při stavech, kdy je tepová 

frekvence komor příliš pomalá a způsobuje nedostatečné přečerpávání krve v těle nebo kdy dochází k náhlé 
zástavě srdeční akce s akutním nedostatečným prokrvením pro život nezbytných orgánů, která se bez léčby pro-
jevuje poruchami vědomí.

b) Implantabilní kardioverter-defibrilátor (zkratkou ICD) – umí veškeré funkce kardiostimulátoru a zároveň 
je vybaven funkcemi, kterými dokáže rozpoznat život ohrožující poruchy srdečního rytmu (tzv. komorové ta-
chykardie a fibrilace komor), kdy dochází k poruše až zhroucení krevního oběhu a ohrožení pacienta náhlou 
srdeční smrtí. Pokud takovou rychlou poruchu rytmu zachytí, léčí ji v souladu s programem rychlou stimulací 
(tzv. ATP) nebo elektrickým šokem (výbojem).

KS nebo ICD je se srdečním svalem spojen jednou až třemi elektrodami. Počet zavedených elektrod záleží na sti-
mulačním režimu, který na základě odborných kritérií stanovuje lékař.

KS/ICD zpravidla implantujeme pod kůži a podkožní tukovou vrstvu do oblasti pod klíční kostí vpravo či vlevo 
a elektrody zavádíme podklíčkovou žílou do srdečních oddílů. Stimulační elektrody jsou po umístění do vhodné 
polohy upevněny do srdeční stěny. Potřebujeme informace o vašich případných alergiích na podání léků!
 Výkon se provádí s dodržením sterilních podmínek na implantačním sále. Horní část hrudníku v oblasti umís-
tění přístroje pečlivě a opakovaně dezinfikujeme a následně zarouškujeme celé operační pole. Zákrok provádíme 
v místním znecitlivění (do kůže a podkoží v oblasti umístění přístroje podáme injekce znecitlivující látky). Poté 
provedeme malý řez kůží a podkožím. Vytvoříme pro KS/ICD kapsu. Opět podáme injekci se znecitlivující látkou 
směrem k podklíčkové žíle. Vpichy do podklíčkové žíly si zajistíme průchod do žilního systému pacienta, abychom 
mohli zavést elektrody pod rentgenovou kontrolou. Manipulace s elektrodami v žilách a srdečních dutinách paci-
ent vůbec necítí; může někdy vnímat rychlou nebo nepravidelnou srdeční akci vyvolanou přechodnými poruchami 
rytmu při manipulaci s elektrodami. Někdy v průběhu výkonu potřebujeme zobrazit průběh žil podáním rentgen-
kontrastní látky, která vyvolává pocit tepla. Po umístění elektrod v srdci zkontrolujeme jejich elektrické parametry. 
Jakmile dosáhnou požadovaných hodnot, můžeme elektrody připojit ke KS/ICD. KS/ICD umístíme do připrave-
né kapsy v podkoží a ránu zašijeme vstřebatelnými stehy. Bezprostředně po výkonu operační ránu očistíme, znovu 
odezinfikujeme a překryjeme sterilním obvazem. Sterilní krytí operační rány vyžadujeme v trvání zpravidla 10–12 
dnů, pokud lékař nerozhodne jinak.

zde nalepte štítek

*) zaškrtněte platnou variantu 
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Pokud implantujeme ICD, pak po skončení chirurgické části výkonu dle rozhodnutí lékaře v některých případech 
provádíme testování účinnosti přístroje v krátkodobé hluboké sedaci (útlumu vědomí). Vědomí pacienta tlumíme, 
protože výboj ICD je bolestivý a subjektivně nepříjemný. Pokud bude nutné podání sedace, podrobně vás o zákro-
ku poučíme a budeme s vámi sepisovat samostatný informovaný souhlas.

Každý pacient před opuštěním I. interní kardioangiologické kliniky obdrží dvě věci:
•	 Mezinárodní průkazku držitele elektronického srdečního implantátu včetně důležitých telefonických 

kontaktů na naše pracoviště; pacient je ze zákona povinný nosit průkazku u sebe!

•	 Informační brožuru určenou pro pacienty, která obsahuje nejdůležitější informace o funkci implantátu, ale 
zejména pro další chování nositele implantátu v běžném životě. 

Převzetí obou dokumentů pacient nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem do zdravotnické 
dokumentace I. interní kardioangiologické kliniky.

Omezení pacienta po výkonu a doporučení pro období po propuštění z hospitalizace:
Po výkonu pacientům doporučujeme zachovat klid na lůžku obvykle 6 hodin po výkonu a dále omezit po dobu 
24 hodin pohyby horní končetinou na straně, kde je implantován KS/ICD. Zvýšená citlivost v místě rány a mírný 
otok přetrvávají běžně několik dní, často je přítomen hematom (modřina) v okolí rány. Pohyby v rameni na straně 
implantace jsou možné a žádoucí už druhý den po výkonu, aby nedošlo ke zbytečnému omezení hybnosti v kloubu 
(bolestivý stav náročný na rehabilitaci). Pacient se musí vyvarovat pouze velké fyzické námahy končetinou (např. 
řemeslné práce, práce na zahradě, sport) na straně implantace po dobu alespoň 2 týdnů. 
 V případě podezření na krvácení, zánět apod. v místě implantovaného přístroje je nutné provést kontrolu vý-
hradně lékařem kardiostimulačního střediska FN HK. Převazy rány při znečištění obvazu neprovádějte sami doma, 
ale ani v jiném zdravotnickém zařízení. Hrozí zvýšené riziko infekce v kapse implantátu. Pro domluvení termínu 
k mimořádnému vyšetření využívejte tel. čísla našeho kardiostimulačního střediska: 495 832 522, 495 833 112, 
v mimopracovní době tel. 495 833 122, 495 832 751 – JIP I. interní kardioangiologické kliniky FN HK.
 Doporučujeme po dobu 2 měsíců zcela vyloučit některé sporty prováděné i rekreačně (například tenis, golf, 
kuželky, plavání). Po stejné období nedoporučujeme zdvihat těžší předměty (nad 10 kg). Švihové pohyby paže na 
straně implantace, kdy je pohyb veden shora dolů anebo z upažení směrem před hrudník, při sportovních nebo pra-
covních aktivitách mohou poškodit elektrody systému a zapříčinit tím jeho selhání s možnými závažnými dopady 
na vaše zdraví. Pokud švihové pohyby v rameni nedokážete provádět horní končetinou na druhé straně těla než 
je implantát, doporučujeme vám zcela takové pohybové aktivity opustit. Sporty a fyzická námaha prováděná paží 
na straně implantace KS/ICD zůstávají rizikové po celou dobu využívání implantátu. Příklady aktivit s těmito ne-
vhodnými pohyby jsou zejména štípání dříví (obouruč, větší polena), sečení klasickou (nikoliv motorovou) kosou, 
kopání krumpáčem, nahazování rybářského prutu přes hlavu, štípání špalků dřeva kalačem atp. K nevratnému 
poškození elektrod může dojít také při nošení těžkého batohu s popruhem procházejícím nad implantátem. Proto 
nemůžeme doporučit ani turistiku s nošením velké zátěže v batohu na zádech. 
 Magnetické (elektromagnetické) pole může dočasně i trvale porušit funkci kardiostimulátoru. Je zakázáno sva-
řování elektrickým obloukem (i v ochranné atmosféře), používání rehabilitačních metod využívajících elektromag-
netickou energii (např. elektroléčba, magnetoterapie), přenášení výkonných reproduktorů audio soustav. Vyvarujte 
se používání různých elektromagnetických zdravotnických výrobků typu masážních podložek, křesel atp. Vyšet-
ření nukleární magnetickou rezonancí (NMR) lze provést pouze u speciálních kardiostimulačních systémů (tzv. 
MR kompatibilních), a to pouze ve spolupráci s kardiostimulačním střediskem. Pacienty vybavené takovým typem 
stimulačního systému o tom poučujeme bezprostředně po výkonu, mají tuto vlastnost KS/ICD výslovně uvedenou 
v poučení o používání implantátu a je uvedena ve zdravotnické dokumentaci. U ostatních implantátů je vyšetření 
NMR absolutně zakázáno, protože při výskytu v silném magnetickém poli by došlo k závažnému postižení zdraví 
pacienta, v krajním případě až k jeho možnému úmrtí! Při cestování letadlem, při vstupu do budov soudů, muzeí a 
jiných střežených prostor musíte vždy upozornit obsluhu průchozích bezpečnostních detektorů na přítomnost KS/
ICD; k tomu slouží mezinárodní průkaz nositele elektronického srdečního implantátu. Bezpečnostní pracovníci 
musí provést vaši kontrolu ručními detektory mimo bezpečnostní detekční rámy. Mobilní telefon lze používat, ale 
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vytváří silné elektromagnetické pole, a proto dbejte následujících doporučení: Noste a používejte mobil na druhé 
straně, než je implantován KS/ICD. Je doporučena vzdálenost mobilu více než 25 cm od přístroje. Muži, nenoste 
mobil v náprsní nebo jiné kapse oděvu nad implantátem; používejte tašku nebo pouzdro na telefon připevněné 
k opasku. Pacientům s KS, ale zejména ICD, důrazně nedoporučujeme vaření na elektrickém indukčním sporáku; 
bezpečná vzdálenost od zapnutého spotřebiče je alespoň 100 cm! Mohlo by dojít k nežádoucímu útlumu vydání 
stimulačního impulzu, nebo u ICD naopak k chybné detekci a dodání elektrického šoku kvůli elektrickému rušení 
implantátu. Elektrický holicí strojek je vhodnější spíše akumulátorový než do elektrické sítě; nepředstavuje zpra-
vidla závažný problém. Používání běžných domácích elektrospotřebičů (mikrovlnné trouby, sušiče vlasů, elektric-
kého ručního nářadí…), pokud jsou v bezvadném stavu, nemá na funkci kardiostimulátoru vliv. Myslivcům nebo 
fyzicky aktivním osobám s rizikovou zátěží horní končetiny se snažíme implantovat přístroj na opačnou stranu, 
než kam opírají pažbu zbraně (při výstřelu hrozí mechanické poškození elektrody).

Řízení motorových vozidel
a) Pacientům s kardiostimulátorem nedoporučujeme řízení motorových vozidel po dobu hojení rány po výko-

nu, tj. po dobu asi 10 dnů. Rozhodně byste neměli řídit v den provedené reimplantace! V dalším období není 
z  arytmologického hlediska omezení řízení motorových vozidel, pokud lékař nerozhodne na základě jiných 
důvodů a vašeho zdravotního stavu jinak.

b) Pacienti s ICD mohou až na základě rozhodnutí lékaře řídit motorová vozidla výhradně pro soukromé účely. 
V čase se i u vás mohou objevit omezení schopnosti řídit motorová vozidla v souvislosti s výkony na ICD systému, 
nebo po prodělaném bezvědomí nebo léčbě komorové arytmie přístrojem. Délka omezení se individuálně liší. 
Konkrétní délku ztráty zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla stanoví na základě zdravotního stavu lékař; 
své rozhodnutí odesílá písemně na místně příslušný registr řidičů (povinnost hlásit daná právními předpisy). 
Pacient s implantovaným ICD ztrácí TRVALE zdravotní způsobilost k PROFESIONÁLNÍMU řízení 
motorových vozidel!!! Profesionální řízení motorových vozidel je z definice takové řízení vozidla, které je hlavní 
pracovní náplní a odehrává se v pracovně právním vztahu (zaměstnanci i podnikatelé).

Po implantaci vás budeme v pravidelných časových intervalech zvát ke kontrolám funkčnosti přístroje do kardio-
stimulační poradny I. interní kardioangiologické kliniky FN HK. Nejdelší interval mezi kontrolami je 12 měsíců, 
pacienty s ICD zveme zpravidla častěji (2× ročně). Termín další kontroly stanovuje vždy lékař, zaznamenává jej do 
zdravotnické dokumentace a také na rub mezinárodního průkazu. Zdůrazňujeme, že i nadále budete potřebovat 
péči registrujícího praktického lékaře anebo dalších specialistů poblíž místa vašeho bydliště, kteří se na komplexní 
péči o váš zdravotní stav budou i nadále podílet.
 V životě pacienta mohou nastat situace, kdy některé z jeho onemocnění dosáhne konečné, nevyléčitelné fáze 
a v konečném důsledku povede k neodvratitelnému úmrtí pacienta. Pokud je cílem léčby zmírnění utrpení paci-
enta se špatnou životní prognózou a zachování jeho důstojnosti, můžeme provést vypnutí těch funkcí ICD, které 
brání úmrtí z přirozených příčin (tzv. marná terapie prodlužující utrpení pacienta). Zejména se tak děje na žádost 
pacienta, nebo z medicínských důvodů po důkladném zvážení ve zdravotnickém týmu. Rozhodnutí se zapisuje do 
zdravotnické dokumentace.

Možná rizika a komplikace výkonu
Výkon je doprovázen určitým rizikem vzniku komplikací, jejichž výskyt může dosahovat 5–10 %; převažují méně 
závažné komplikace. 
 Mezi nejčastější komplikace výkonu patří krvácení do kapsy implantátu. Řešíme je podle závažnosti nálezu 
buď napíchnutím jehlou a odsátím krve stříkačkou, při větším rozsahu krvácení je někdy nutná chirurgická revize 
kapsy s nebo bez vložení dočasné drenáže kapsy. Při chirurgickém výkonu někdy dojde k poranění podkožního 
nervu; poranění se poté projevuje bolestí nebo svěděním v místě implantace a obtíže přetrvávají individuálně růz-
nou dobu – někdy i rok po výkonu; zpravidla samy v čase ustupují. 
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Vzácné komplikace jsou infekce stimulačního systému, alergické reakce na podání léku nebo rentgen kontrastní 
látky, poruchy srdečního rytmu, poranění pohrudnice a plíce s krvácením či vniknutím vzduchu do pohrudniční 
dutiny, žilní trombóza v místě zavedených elektrod. Po celou dobu nošení KS/ICD vás nabádáme k ostražitosti 
zejména ve směru sledování místa implantátu kvůli bolesti, zarudnutí, vyklenutí, což bývají nejčastější známky 
infekce systému. Infekce stimulačního systému je velmi závažná komplikace, kterou je nutné řešit časnou hospi-
talizací, chirurgickým zákrokem a léčbou nitrožilně podávanými antibiotiky v trvání řádově týdnů! Velmi vzácné 
jsou embolizace odlomených částí instrumentária nebo elektrody do oběhu pacienta nebo poranění srdeční tká-
ně. Musíme vás upozornit, že v souvislosti s výkonem byla v odborné literatuře popsána v ojedinělých případech 
i smrtelná komplikace, a to buď rozvojem život ohrožující poruchy srdečního rytmu (zástava srdeční nebo naopak 
příliš rychlá akce – komorová tachykardie nebo fibrilace komor), nebo mechanickým poškozením velkých žil nebo 
srdečních dutin s akutním krvácením. Personál pracující na kardiostimulačním sále je vyškolen v provádění kar-
diopulmonální resuscitace, kterou v případě potřeby neodkladně poskytne.
 Z naší praxe víme, že k pozdním komplikacím trvalé kardiostimulace může dojít i s velkým časovým odstu-
pem v řádu týdnů, měsíců i roků. Zejména se jedná o infekci v kapse implantátu nebo na elektrodách, která vzniká 
jako následek zavlečení choroboplodných zárodků krevním proudem. Jedná se o závažnou komplikaci, která vás 
může ohrožovat na životě, pokud zůstane neléčená. Projevy této komplikace zpravidla bývají zvýšené teploty, 
zimnice, třesavky nebo změny barvy a teploty kůže v místě kapsy KS/ICD. Vznik takové komplikace si v naprosté 
většině případů vyžádá kompletní vyjmutí stimulačního systému z vašeho těla, a to i za cenu kardiochirurgické 
operace. Abychom riziko takové komplikace omezili na minimum, potřebujeme vaši součinnost. Jakmile po pro-
puštění z nemocnice zpozorujete sebemenší obtíže v místě kapsy přístroje, musíte po telefonickém oznámení co 
nejrychleji přijet do našeho kardiostimulačního střediska. Zarudnutí a ztenčování kůže nad implantátem je další 
důvod k urychlené návštěvě kardiostimulační ambulance. Jsou to příznaky hrozící proleženiny (dekubitu) implan-
tátu. Jakmile zpozorujete jakékoli kožní změny nad implantovaným přístrojem kdykoli v období po implantaci, 
ihned nás kontaktujte a přijeďte na kontrolu.
 Jako u každého jiného produktu může u KS/ICD dojít k technické závadě vyplývající z podstaty elektronické-
ho zařízení nebo z mechanických příčin (zalomení elektrody, porušení izolace, uvolnění z místa původní implan-
tace). Některé implantáty na takovou skutečnost mohou upozorňovat zvukovým signálem nebo vibracemi. Pokud 
takovou signalizaci po implantaci zaznamenáte, musíte bez zbytečného prodlení kontaktovat naše pracoviště a do-
stavit se osobně do naší ambulance ke kontrole. Další řešení rozhoduje výhradně kompetentní lékař a bude záviset 
na typu poruchy; řadu takových situací je nutné řešit hospitalizací a chirurgickým výkonem na systému.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽENY V REPRODUKČNÍM VĚKU
Rentgenové záření je potencionálně nebezpečné pro vyvíjející se plod, a to zejména od 9. dne těhotenství až do jeho 
dokončení. Pokud máte nepravidelnou délku menstruačního cyklu, opoždění menstruace při jinak pravidelném men-
struačním cyklu, neužíváte účinnou formu antikoncepce anebo plánujete početí a těhotenství tedy nedokážete bezpečně 
vyloučit, musíte takovou situaci oznámit lékaři provádějícímu výkon ještě před zahájením příprav k im-
plantaci. Protože dávka rentgenového záření, která může zasáhnout oblast dělohy, je při implantaci nízká a prakticky 
se neodlišuje od dávky ionizujícího záření z přirozeného prostředí, vysoce pravděpodobně nepředstavuje žádné přídatné 
nebezpečí pro plod. Přesto případné poškození plodu nebo potrat nelze jednoznačně vyloučit a tuto skutečnost musíte vzít 
v úvahu při svém rozhodování o udělení souhlasu s implantací KS/ICD.

□  Jako žena v reprodukčním věku prohlašuji, že v době udělení tohoto písemného souhlasu si nejsem vědoma probíha-
jícího těhotenství. 

□  Jako žena v reprodukčním věku prohlašuji, že jsem prokazatelně těhotná nebo je dosud nepotvrzené těhotenství vysoce 
pravděpodobné. 
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Alternativy výkonu
V indikovaných případech není v současnosti k dispozici alternativní léčebný postup.

Specifické situace
□ 1. Výměnu kardiostimulátoru / ICD – provádíme pacientům, u nichž končí životnost baterie přístroje, nebo 

došlo k technické závadě implantátu a je třeba vyměnit jej za bezvadně funkční. V případě výměny kardiosti-
mulátoru se jedná se o ambulantní výkon. Při výměně ICD je nemocný krátkodobě hospitalizován, protože 
v některých případech po skončení chirurgické části navazuje testování přístroje v hluboké sedaci. V místním 
znecitlivění se provede kůží a podkožím malý řez, kterým se vyjme stávající přístroj a je nahrazen novým. Rána 
se poté zašívá vstřebatelnými stehy a je sterilně zakryta – krytí je nutno ponechat 10 dnů. Po dobu 7 dnů je 
nemocnému doporučeno užívat preventivně antibiotika ve formě tablet. Vyžadujeme, aby měl nemocný po 
ambulantním výkonu zajištěn doprovod domů, necestoval sám veřejnou dopravou a rozhodně sám neřídil mo-
torové vozidlo. V průběhu 1 měsíce po výkonu je třeba se vyvarovat nadměrnému zatěžování horní končetiny. 
V případě podezření na krvácení, zánět či jiné obtíže v oblasti přístroje, je nutné povést kontrolu rány výhradně 
v našem kardiostimulačním středisku. Ostatní pravidla se neliší od doporučení uvedených výše.

□ 2. Revizi kapsy kardiostimulátoru / ICD – provádíme nemocným, u kterých vznikly v okolí přístroje kom-
plikace (hematom, zánět aj.). V místním znecitlivění provedeme kůží a podkožím malý řez, kterým se přístroj 
vyjme a provede se kontrola kapsy s ošetřením zdroje krvácení. Přístroj vrátíme zpět a ránu sešijeme; způsob 
sešití a případné vložení drénu na dobu max. 2-3 dnů volí lékař podle nálezu. Další doporučení jsou individuál-
ní dle druhu komplikace a jsou určeny lékařem. Pokud při revizi kapsy KS/ICD nalezneme známky podezřelé 
z infekce stimulačního systému, indikujeme okamžitou hospitalizaci a zahájení podávání antibiotik nitrožilně. 
Postup trvá minimálně do doby, dokud mikrobiologické testy nedovolí zvolit jiný postup. Za těchto okolností je 
postup přísně individuální a lékař jej s vámi projedná.

Pacient/ka (zákonný zástupce) souhlasí s provedením výše uvedeného kardiologického výkonu lékaři Kar-
diostimulačního střediska I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové 
v dohodnutém léčebném rozsahu s využitím zdroje ionizujícího záření (rentgenový přístroj). 

Výkon bude proveden podle uznávaných pravidel lékařského umění. Nemocnému/nemocné (zákonnému 
zástupci) bylo vysvětleno, že v důsledku určitých objektivních skutečností nemohou lékaři vždy zajistit 
jistý léčebný výsledek.

Pacient/ka (zákonný zástupce) souhlasí s případnou změnou (rozšířením) standardního postupu v důsled-
ku skutečností zjištěných v průběhu výkonu. S každou takovou změnou je v průběhu výkonu seznámíme a 
vyžádáme si ústně udělený souhlas. 

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).

Pacient/ka potvrzuje, že byl/a poučen/a o režimových opatřeních po výkonu.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že:
•	 při implantaci ICD bude na operačním sále přítomen biomedicínský inženýr/technik, který je zaměst-

nancem dodavatele ICD systému (není tedy zaměstnancem FN HK), je zdravotnickým pracovníkem a 
je vázán povinnou mlčenlivostí,

•	 biomedicínský inženýr/technik se bude podílet na implantaci ICD, a to v podobě technické podpory 
zdravotnickému personálu FN HK,
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Souhlasím s navrhovaným postupem

V.……………….……………… dne ….……………… v……………hod.

Souhlasím s navrhovaným postupem

V.……………….……………… dne ….……………… v……………hod.

…………………………………
Podpis pacienta/ky

(Zákonného zástupce)

………………………………………………..
Jmenovka a podpis indikujícího lékaře/ky

………………………………………………..
Jmenovka a podpis 

lékaře/ky provádějící výkon

V Hradci Králové dne …………………… v…………… hod.

•	 biomedicínský inženýr/technik bude přítomen rovněž při následujících periodických kontrolách v kar-
diostimulační ambulanci FN HK, kde bude opět poskytovat technickou podporu zdravotnickému per-
sonálu FN HK.

V případě implantace ICD jsem byl/a informován o nezbytnosti testování přístroje v krátkodobé hluboké 
sedaci, ke které budeme požadovat zvláštní písemný informovaný souhlas.

Pacient/ka prohlašuje, že dává souhlas k tomu, aby v případě nutnosti mu byl odebrán biologický materiál 
(krev, moč atd.) k provedení potřebných vyšetření s tím, že bude předem informován/a o tom, pro jaké 
vyšetření se materiál odebírá.

Jsem si vědom/a, že FNHK je výukovým pracovištěm lékařské fakulty a zdravotnických škol. Z tohoto 
důvodu dávám / nedávám (x) souhlas s tím, aby tyto osoby, které získávají způsobilost k výkonu zdravot-
nického povolání, nahlížely do mé zdravotnické dokumentace a to pouze v nezbytném rozsahu na základě 
pověření stanoveným zdravotnickým pracovníkem.

Souhlasím, aby o mém zdravotním stavu byl(a) informován(a): ……………………………….………………
                                                                                                        (vypsat jméno, příbuzenský poměr k pacientovi)

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 nepří-
znivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí. 

Pacient/ka nebo jeho/její zákonný zástupce berou na vědomí, že tento písemný informovaný souhlas nemů-
že obsahovat naprosto vyčerpávající seznam situací, které mohou v reálném životě nastat. Každou odchylku 
od rutinní praxe pacientovi vysvětlujeme, včetně způsobu jejího řešení, možných následků a omezení, které 
z ní vyplývají. Poskytujeme jen takové zdravotní služby, ke kterým nám pacient udělí souhlas.

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a poučení lékaře a s tímto poučením souhlasím (nevyžaduji již další vysvětlení).
Další diskutované otázky:


