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             Implantace kardiostimulátoru 
 

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:  
 
     Zajištění dostatečného srdečního rytmu pomocí systému kardiostimulace u pacientů se 
závažnou poruchou rytmu srdce 
 
Popis: 

 
      Implantace kardiostimulátoru je výkon spočívající v zavedení jedné až tří  implantabilních 
stimulačních elektrod do pravostranných, ev. levostranných srdečních oddílů (pravá komora, 
event. pravá síň, ev. levá komora) a umístění přístroje, trvalého kardiostimulátoru,                         
do podkožní kapsy v podklíčkové oblasti. 
      Jedná se o výkon v místním znecitlivění v místě operační rány (celková krátkodobá          
i.v.  anestezie může být použita při nutnosti provedení elektrické kardioverze). Pacient má 
možnost po celou dobu výkonu komunikovat s lékařem. Výkon bývá prováděn nalačno, na 
implantačním sále, po předchozí přípravě na oddělení (příprava operačního pole, aplikace 
antibiotik ke krytí výkonu a léků ke zmírnění bolesti). 
      Po příjezdu na operační sál je nemocný sterilně zarouškován, poté lékař znecitliví kůži        
a podkoží aplikací znecitlivující látky. Po znecitlivění se provádí krátký řez a následně 
podkožní kapsa k uložení přístroje. Poté jsou přes žilní systém zaváděny elektrody  do pravé 
komory a/nebo do pravé síně a ev. do koronárního sinu nad levou komoru srdeční 
(rozhodnutí, zda bude implantován jednodutinový, dvoudutinový či biventrikulární                       
(ke stimulaci obou komor) stimulátor záleží na typu arytmie). Elektrody jsou zaváděny cestou 
cefalické (pažní) žíly po její preparaci, nebo punkčně cestou podklíčkové žíly. Po umístění 
elektrod v srdci se kontroluje jejich správné uložení pomocí testování stimulačního prahu                 
a velikosti spontánního potenciálu pomocí zevního stimulátoru. Pokud jsou hodnoty 
uspokojivé, ihned je napojován trvalý kardiostimulátor, který je poté umístěn do předem 
připravené podkožní kapsy. Následuje sešití rány po vrstvách. Obvykle je doporučen 
nemocnému klid vleže na zádech 24 hodin po provedeném výkonu, podle typu elektrod 
(elektrody s aktivní fixací) může být tato doba kratší. Tlakový obvaz a tlak na ránu po operaci 
snižuje krvácivé komplikace v časném pooperačním období. 
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      Po výkonu bude další pooperační péče probíhat na oddělení. Předpokládaná doba 
hospitalizace je  2 – 7  dní. Po propuštění z nemocnice budou nutné pravidelné ambulantní 
kontroly přístroje ve specializované ambulanci. Nejbližší termín kontroly Vám oznámí Váš 
ošetřující lékař. 
      Předpokládaná doba omezení obvyklého způsobu života, případně pracovní neschopnosti 
po výkonu je 7 – 14 dní. 
     
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 
uložení stimulátoru. Tento výron bývá nebolestivý a postupně se vstřebává, řídce je nutno 
operační ránu v druhé době revidovat a vzniklý výron vypustit. 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, krvácení do kapsy 
stimulátoru, trombóza žíly, plicní embolie, nutnost léčby elektrickým výbojem, srdeční 
tamponáda. Úmrtí pro nezvládnutelné, velmi závažné komplikace. Nutnost extrakce 
stimulačního systému pro infekční komplikace. Dekubitus kapsy stimulátoru. 

 
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 současnosti není rovnocenná alternativa implantace trvalé kardiostimulace.       
 
       Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje možnost dlouhodobě urychlit srdeční 
frekvenci podáváním léků, je implantace kardiostimulátoru jedinou možností jak dosáhnout 
dostatečné srdeční frekvence, která umožňuje nemocnému kvalitní život, při závažných 
typech pomalé srdeční akce (bradykardie) přežití vůbec. 
       Existuje samozřejmě možnost výkon odmítnout, pak je pacient ohrožen vysokým rizikem 
náhlé smrti. 
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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. Dle ust. § 21, odst. 2, zákona č. 123/2000 Sb., byl pacient 
poučen o bezpečnosti a svém chování v souvislosti s užíváním implantabilního 
kardiostimulátoru a byly mu zodpovězeny jeho dotazy. 
 
 
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. 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl podrobně poučen o bezpečnosti a svém chování 
v souvislosti s užíváním implantabilního kardiostimulátoru a byly mi zodpovězeny dotazy. 

 
 
…………………………………………………………….                                                   ….…………………………….. 
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. 


