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Zavedení centrálního žilního katétru 

 
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:  
 
      Účelem tohoto zdravotního výkonu je zajistit přístup do žilního řečiště pro aplikaci léčiv, 
a zjistit funkci a stav kardiovaskulárního aparátu měřením centrálního žilního tlaku. 
 
Popis: 
 
      Výkon se provádí u hospitalizovaných pacientů, a to při plném vědomí, s lokální 
anestézií, vleže na zádech s eventuálním podložením zad mezi lopatkami a snížením polohy 
horní části trupu a hlavy, zvýšením polohy dolních končetin. Vlastní katetr se zavádí vpichem 
přes kůži do žíly, a to buď do podklíčkové žíly, nebo do vnitřní hrdelní žíly na boční straně 
krku. Katetr se přichytává ke kůži několika stehy. Místo vpichu a bezprostřední okolí se 
dezinfikuje a místně znecitlivuje. Poloha katetru se ověřuje pod rentgenovou kontrolou 
podáváním kontrastní látky. Po dobu ponechání zavedeného žilního katétru jsou potřeba 
opakované převazy, sterilní krytí a monitorace vitálních funkcí pacienta. Výkon si může 
vynutit preventivní podávání antibiotické léčby. V případě nekomplikovaného výkonu po 
vytažení katetru dále následuje normální pohybový i pracovní režim jako před zákrokem. 
Zhojení místa vpichu a stehu je drobnými kožními jizvami. 
 
Rizika: 
 
      Nutnost zavádění cizího materiálu do velkých žil vede k riziku vzniku různých komplikací: 
 

1) punkce tepny místo žíly s následným krvácením, které si může vyžádat i chirurgické 
ošetření 

2) poškození žíly s možným krvácením nebo trombózou (tj. ucpání žíly krevní 
sraženinou), které si může vyžádat i chirurgické ošetření 

3) vniknutí vzduchu do žilního systému s možným rizikem vzduchové plicní embolie 
4) vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny s následným zkolabováním plíce (tzv. 

pneumotorax), stav si může vyžádat zavedení drenáže pohrudniční dutiny. 
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5) mechanické poškození žilního systému 
6) uplavání zaváděného materiálu ve směru žilního toku s nutností chirurgického či 

katetrizačního vyjmutí 
7) infekční komplikace 
8) poškození mízního systému 

 
Alternativy výkonu: 
 
      Jako alternativa místo shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu lze provést 
v některých případech zavedení kanyly do končetinových žil, nebo v některých případech 
chirurgické zpřístupnění žíly na končetinách – tzv. fleboklýza. 
 
     Vzal jsem na vědomí, že lékařem doporučený výkon má oproti uvedeným alternativám 
tyto výhody: 
 
1/ možnost aplikace i těch léků, jež nelze podat do končetinové žíly 
2/ měření centrálního žilního tlaku 
3/ možnost krevních odběrů cestou centrálního žilního katetru 
4/ oproti fleboklýze není třeba kožního řezu s obnažením žíly a nedochází k zaniknutí  
    (tj. zničení) kanylované žíly 
 
 
      Byl jsem také poučen o dalším léčebném režimu, resp. preventivních opatřeních, 
vyplývajících s provedení lékařem doporučeného výkonu, jakož i o nutnosti kontrolních 
zdravotních výkonů.  
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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 
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. 
 


