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Zevní dočasná stimulace 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) 
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍHO VÝKONU 

 
 

Pacient: ……………………………………………………            R.č. ………………………………………Poj:…………. 
 
Zákonný zástupce: ……………………………………            R.č. ……………………………………………………….. 
 
Bydliště: ……………………………………………………            vztah  k pacientovi: ……………………………… 

  
 
Přínos a účel výkonu:  
 
Úprava srdečního rytmu. 
Zabránění významnému zpomalování srdeční frekvence nebo zastavení srdečního aktivity. 
 
 
Popis: 
 
Výkon se provádí u hospitalizovaných pacientů na lůžku intenzivní péče s následným 
omezením pohybu mimo lůžko. Provádí se při plném vědomí vleže na zádech s eventuálním 
podložením zad mezi lopatkami a snížením polohy horní části trupu a hlavy a zvýšením 
polohy dolních končetin. Provede se dezinfekce a sterilní rouškování místa vpichu buď 
v oblasti podklíčkové žíly nebo vnitřní hrdelní žíly na krku. Místo vpichu a bezprostřední okolí 
se místně znecitliví. Vpichem se přes kůži do žíly zavede tzv. sheat (pouzdro), ke kůži se 
přichytí několika stehy a přes toto pouzdro se zavádí vlastní stimulační elektrody až do hrotu 
pravé komory srdeční. Místo vpichu se sterilně překryje. K elektrodě se připojí zevní 
kardiostimulátor, který se fixuje bandáží k tělu. Poloha elektrody se ověřuje pod 
rentgenovou kontrolou. Dále je podávána antibiotická terapie jako prevence infekce a jsou 
podávány léky proti srážlivosti krve při přítomnosti cizího materiálu v cévním řečišti. 
Elektroda s připojeným zevním kardiostimulátorem se ponechává tak dlouho, dokud 
nepominou důvody jejího zavedení. Následuje buď odstranění stimulační elektrody při 
vymizení pomalé tepové frekvence, nebo  implantace trvalého kardiostimulátoru a z něj 
plynoucí omezení. V případě vymizení arytmie po vytažení katetru a pouzdra je dále  
normální pohybový a pracovní režim jako před zákrokem v závislosti na přidružených 
onemocněních. 
 
Předpokládané následky tohoto zdravotního výkonu: 
Nejsou předpokládány. 
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Rizika: 
 
Obecná: 
      Jedná se o jednoduchý výkon s velice nízkým počtem komplikací. Nelze však vznik 
některých komplikací vyloučit úplně. Nejčastěji může dojít ke vzniku krevního výronu v místě 
zavedení elektrody. Tento výron bývá nebolestivý a postupně se vstřebává. Další komplikací 
může být vznik pneumotoraxu (proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny) při punkci 
podklíčkové žíly. Tato situace musí být řešena několikadenním odváděním vzduchu 
z pohrudniční dutiny podtlakovou drenáží. Drenáž tuto komplikaci řeší bez trvalých následků. 
      Alergická reakce na znecitlivující látku je vzácná, při známé alergické anamnéze je 
používán jiný preparát.  
      Další možné ev. komplikace jsou: infekce rány, krvácení rány, trombóza žíly, plicní 
embolie, nutnost léčby elektrickým výbojem, srdeční tamponáda, punkce tepny místo žíly 
s následným krvácením, které si může vyžádat i chirurgické ošetření, dále nutnost extrakce 
stimulačního systému pro infekční komplikace. Extrémem je úmrtí pro nezvládnutelné, velmi 
závažné komplikace. 

 
Spojená s využitím rentgenového záření: 
      Výkon je prováděn pod skiaskopickou kontrolou rentgenovým přístrojem. Při 
déletrvajícím výkonu může dojít k prodloužení doby použití tohoto záření a pořízení většího 
počtu záznamů diagnostické informace. Mohou se vyskytnout v době po výkonu biologické 
účinky vyvolané ionizujícím zářením. Biologický účinek vyvolaný ionizujícím zářením 
z rentgenového přístroje postihuje především ozářenou plochu kůže, na které se může 
raritně objevit po výkonu zarudnutí nebo ztráta ochlupení. V lehčím případě zarudnutí 
odezní a zanechá přechodnou pigmentaci jako po opálení sluncem, v nepříznivém případě se 
může změna kůže dále rozvíjet a vyvolat tvorbu vředu. Pokud byste v této souvislosti 
vyhledal lékaře, upozorněte ho na to, že jste prodělal vyšetření s použitím rentgenového 
záření. 
 
 
Alternativy výkonu: 
      
V některých případech je možné při pomalé tepové frekvenci podávat nitrožilně infuzi (tzv. 
kapačku) s lékem, který urychluje srdeční frekvenci, ale tato není vždy dostatečně účinná                   
a může mít i nežádoucí účinky. Vede k zatěžování a vyčerpávání srdce jako pumpy, 
představuje větší riziko vzniku některých typů rychlé poruchy srdečního rytmu. Zevní 
kardiostimulace je naopak jistějším zabezpečením proti zpomalení nebo dokonce zastavení  
srdeční činnosti. Sheat (pouzdro) umožňuje též aplikaci léků přímo do centrálního žilního 
systému. 
Existuje samozřejmě možnost výkon odmítnout, pak je pacient ohrožen vysokým rizikem 
náhlé smrti při významném zpomalení až zástavě srdeční činnosti. 
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Odpovědi na doplňující otázky pacienta: 
 
 
 

 
Prohlášení lékaře: 
 
Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o plánovaném diagnostickém výkonu (vyšetření), léčebném postupu,                 
a to včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též seznámen s plánovaným 
způsobem anestesie (sedace), bude-li použita. Pacient byl poučen o svém právu se svobodně 
rozhodnout o dalším postupu.  
 
 
 
MUDr. …………………………………..            …………………………………                   ……………………………….. 
jméno a  příjmení lékaře                          podpis lékaře                              datum  
 
Souhlas pacienta: 
 
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem byl lékařem srozumitelně informován o plánovaném 
diagnostickém výkonu (vyšetření), léčebném postupu včetně upozornění na možné 
komplikace. Byly mi zodpovězeny mé doplňující dotazy (pokud byly položeny). 
Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením vyšetření, 
léčebného postupu (viz výše), s použitím popsané anestesie (sedace).  
V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších 
zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další 
potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví. Všemu jsem rozuměl 
a s navrženým postupem souhlasím. 

 
 

 
…………………………………………………………….                                                   ….…………………………….. 
Podpis pacienta (zákonného zástupce)                                                                      datum 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jména, příjmení a podpisy svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud pacient není 
schopen se podepsat. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Důvody, pro něž se pacient nemohl podepsat a jakým způsobem projevil svoji vůli. 


