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Elektrická kardioverze 
 

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:  
 
       Elektrická kardioverze je nekrvavý výkon, jehož cílem je zrušit arytmii a nastolit normální 
sinusový rytmus. Typ arytmie vhodné k plánované elektrokardioverzi určí kardiolog. 
Nejčastěji se jedná o fibrilaci síní a flutter síní, či běh supraventrikulární nebo komorové 
tachykardie. 
 
Popis: 
 
      Výkon je prováděn zásadně na monitorovaném lůžku intenzivní péče za přítomnosti 
erudovaného kardiologa a event. anesteziologa. Spočívá v aplikaci výboje stejnosměrného 
elektrického proudu předem stanovené energie. K výboji užíváme speciální technicky 
kontrolované přístroje. 
      Eletrokardioverze se dělá v krátkodobé celkové anestezii (cca 5 min.). Pacient proto 
nesmí před verzí jíst, pít a kouřit minimálně 5-6 hodin. Před výkonem sestra zajistí přístup do 
žíly, pacient vyndá event. zubní protézu. Po uvedení do narkózy lékař přiloží na hrudník 
defibrilační elektrody natřené vodivou pastou a aplikuje výboj. Po verzi a probrání z narkózy 
je nemocný ještě 2-3 hodiny monitorován, je-li stabilní, může být z nemocnice propuštěn. 
Vzhledem k tomu, že dostal celkové anestetikum (byť krátkodobě působící) nedoporučujeme 
po výkonu řídit auto či jiné stroje, ani podepisovat úřední dokumenty do následujícího dne. 
      Léky užívané před a po verzi stanoví kardiolog, který též pacienta podrobně poučí. 
Obvykle doporučujeme dlouhodobější antikoagulační léčbu s pravidelnými kontrolami 
Quickova času v laboratoři a individuálně stanovenou antiarytmickou léčbu. 
 
Rizika: 
 
     Rizika elektrické kardioverze lze rozdělit na: 1) lokální, 2) kardiologická a  3) ventilační 
 

1) lokální komplikace jsou nejčastější a nejméně závažné, spočívají v podráždění či 
popálení kůže v místě přiložení elektrod na hrudníku. Prevencí je aplikace 
dostatečného množství vodivé pasty nebo gelu na elektrody. 



 KARDIOLOGIE Tel./fax: +420 284 840 485 
 NA BULOVCE, s. r. o. email: kardiologie@kardiologie-sro.cz 
 Na Truhlářce 62, www.kardiologie-sro.cz 
 180 85 Praha 8 

 spisová zn. C21631, vedená u Městského soudu v Praze 

2) Po aplikaci výboje může sporadicky u některých pacientů dojít k přechodnému 
zpomalení tepové frekvence, nebo může být vyvolán jiný typ arytmie. Tyto změny 
jsou obvykle velmi krátkodobé a upraví se spontánně. V případě nutnosti může 
kardiolog zasáhnout farmakologicky, v krajním případě až zavedením dočasné srdeční 
stimulace. 
Dalším rizikem je možnost tromboembolické příhody – při déletrvající fibrilaci síní 
může v dutinách srdečních vzniknout trombus, který pak může embolizovat do celého 
krevního oběhu. Tomuto nebezpečí čelíme řádnou antikoagulační léčbou před a po 
kardioverzi. K vyloučení přítomnosti trombu v dutinách srdečních provádíme 
v indikovaných případech echokardiografické vyšetření jícnovou sondou. 
 

3) ventilační komplikace souvisejí s podáním celkového anestetika, kdy může být 
přechodně po verzi zpomalena dechová aktivita. Řešením je krátkodobá podpora 
vlastní ventilace prodýcháváním ambuvakem, event. podání léků urychlujících 
odstranění anestetika s oběhu.  

 
Výše uvedené stavy se vyskytují zřídka a jsou řešitelné adekvátním zásahem.  
Je třeba zmínit se ještě o možnosti „neúspěšné“ kardioverze, kdy i přes opakované 
výboje nedojde k žádané změně rytmu. Tuto situaci však za komplikaci 
nepovažujeme. 
 
 

Alternativy: 
 

      Alternativou elektrické kardioverze je medikamentózní kardioverze spočívající v podávání 
antiarytmik nitrožilně či perorálně. Tento postup je obvykle zdlouhavější, riziko event. 
tromboembolické příhody, nebo vyvolání jiné arytmie je obdobné jako u elektrické 
kardioverze (záleží na typu původní arytmie, morfologickém podkladu obtíží a typu 
použitého antiarytmika). 
 
      Kardioverzi je možné provádět opakovaně, není-li rozhodnuto o jiném způsobu léčby. 
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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. 
 


