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Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév                        
(srdeční katetrizace, koronarografie) 

Invazivní léčba srdečních cév                                   
(perkutánní koronární angioplastika) 

 
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:  
 
      Stanovení diagnózy s návrhem možností léčby. Odstranění symptomů nemocného 
(angina pectoris), zprůchodnění tepny (tepen) u nemocných s infarktem myokardu a tím i 
zlepšení prognózy nemocného. 
 
Popis diagnostické srdeční katetrizace:   
 
      Srdeční katetrizace je vyšetřovací metoda založená na zavádění katétrů (tenkých hadiček) 
tepenným, případně žilním systémem, k odstupu koronárních (věnčitých) tepen a do 
jednotlivých srdečních oddílů. Koronarografie je vyšetření, při němž se vstřikováním tzv. 
kontrastní látky katétrem do koronárních tepen pod rentgenem zobrazí obě tepny vyživující 
srdeční svalovinu.  
      Je-li to možné, přichází pacient ke koronarografii nalačno (přísun tekutin povolen). 
Vyšetření se provádí vleže na zádech, pacient je při vědomí. Po místním znecitlivění (tj. 
injekce se znecitlivující látkou do kůže a podkoží) a vpichu je pod rentgenovou kontrolou 
zaveden katétr. Místem vpichu je obvykle pravé tříslo, může však být použito i levé tříslo 
nebo horní končetina nad zápěstím či v loketní jamce. Vyšetření není bolestivé a zpravidla 
netrvá déle než 30 minut.  
      Po skončení vyšetření je katétr odstraněn z tepny a místo vpichu je na několik minut 
stlačeno, aby se zabránilo krvácení. Je-li místem zavedení katétru tříslo, je třeba po 
koronarografii zachovat klid na lůžku s kompresí třísla (bandáž elastickým obinadlem a pytlík 
s pískem) po dobu několika hodin. 
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      Koronarografie může být doplněna zobrazením levé srdeční komory (ventrikulografie). 
Vstřik kontrastní látky do dutiny srdeční komory bývá vnímán jako intenzivní pocit tepla na 
hrudi šířící se do celého těla – odeznívá během několika vteřin.  
V případě potřeby lze současně vyšetřit i jiné úseky tepenného řečiště (aorta, krkavice, 
ledvinné tepny, tepny pánve a dolních končetin). 
     Zvláště při onemocnění srdečních chlopní bývá provedeno i tzv. hemodynamické vyšetření 
tj. změření tlakových hodnot a průtoku krve v srdečních oddílech. Za tímto účelem je 
zaveden ještě další katétr do žilního systému (nejčastěji rovněž z pravého třísla).  
     Předpokládaná průměrná doba hospitalizace je 2 – 7 dní. Může se však prodloužit při 
komplikovaném průběhu. Předpokládaná doba omezení obvyklého způsobu života, případně 
pracovní neschopnosti po propuštění je cca  7 dní. 
 
 
 Alternativy diagnostické srdeční katetrizace: 
 
      Koronarografie nemá v současnosti alternativu v žádném jiném vyšetření. 
 
      Poskytne informace o stavu tepenného řečiště srdce, na jejichž základě lze rozhodnout              
o radikální léčbě srdečního onemocnění – o provedení angioplastiky koronárních tepen 
s implantací stentu nebo srdeční operací s našitím aortokoronárních bypassů. Koronarografie 
je pak i nedílnou součástí koronární angioplastiky s implantací stentu. Bez zobrazení tepen 
nelze provést jejich „rozšíření“.  
 
Popis intervence na koronárních tepnách: 
 
      Koronární angioplastika s implantací stentu představuje moderní  a účinnou léčbu 
srdečních onemocnění způsobených aterosklerotickým postižením koronárních tepen. Do 
místa zúžení tepny se zavede ultratenký vodící drát a po něm balónek. Výkon spočívá 
v rozšíření zúženin na koronárních tepnách nafouknutím tenkého balónkového katétru, 
téměř vždy je pak postižený úsek tepny „vyztužen“ zavedením speciální kovové spirálky 
(implantace koronárního stentu). Stent zavedený do tepny zlepšuje průchodnost rozšířeného 
úseku. Tento léčebný výkon trvá obvykle 30 – 60 minut a je prováděn na katetrizačním sále 
pod rentgenovým přístrojem.  
      Ve většině případů může být koronární angioplastika provedena ihned po skončení 
koronarografie. V okamžiku rozšiřování koronární tepny nafouknutím balónku se může 
krátkodobě objevit tlak či bolest na prsou nebo pocit horšího dechu – o případných obtížích 
pacient informuje lékaře. Zavedení stentu (kovové spirálky) na balónkovém katétru do 
postiženého úseku koronární tepny a jeho implantace nafouknutím balónku se technikou 
provedení a subjektivním vnímáním výkonu pacientem neliší od rozšiřování tepny samotným 
balónkem.  
      Po skončení výkonu je v tepně ponechán na několik hodin tzv. zavaděč (tenká hadička, 
jejímž vnitřním průsvitem se zavádějí katétry) – ten brání krvácení z místa vpichu, dokud se 
neupraví krevní srážlivost snížená léky podanými během angioplastiky. Po odstranění 
zavaděče je tepna na několik minut stlačena. Je-li přístupovým místem tříslo, musí pacient 
zachovat po několik následujících hodin klid na lůžku s kompresí třísla (bandáž s elastickým  
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obinadlem, pytlík s pískem). Pacient může být propuštěn z nemocnice domů obvykle jeden 
den po výkonu. V případě implantace stentu do koronární tepny je nutno užívat léky snižující 
shlukování krevních destiček (antiagregancia) po dobu několika týdnů, ev. měsíců (dle typu 
implantovaného stentu), aby se zabránilo vzniku krevní sraženiny v implantovaném stentu.  
 
 
Alternativy intervence na koronárních tepnách: 
 
       Alternativou koronární angioplastiky s implantací stentu je srdeční operace s našitím 
bypassu (přemostění zúženého či zavřeného úseku tepny, žilou vypreparovanou nejčastěji 
z dolní končetiny či tepnou z hrudníku). Umožňuje-li to nález na koronárních tepnách, je 
koronární angioplastika léčbou první volby – jedná se o méně zatěžující a rychlejší léčebnou 
metodu. Srdeční operace bývá navrhována v případě rozsáhlejšího postižení koronárních 
tepen, které není možné dostatečně řešit koronární angioplastikou.  

 
Rizika spojená se samotným výkonem: 
 
      I když se jedná o účinnou a bezpečnou léčbu, nelze zcela vyloučit možnost vzniku 
některých komplikací. Nejčastěji je to vznik krevního výronu v místě zavedení katétru (vzácně 
si vyžádá podání krevní transfuze či odstranění krevních sraženin chirurgem). Méně častý je 
vznik pseudovýdutě ve stěně přístupové tepny, vznik komunikace mezi tepnou a žílou, 
uzávěr tepny, poranění nervu, infekce rány, krvácení rány, trombóza žíly, plicní embolie, 
vyvolání srdeční arytmie s nutností léčby elektrickým výbojem či zavedením dočasného 
kardiostimulátoru 
Alergická reakce na kontrastní látku je zcela výjimečná. 
      Mezi nejzávažnější komplikace související s koronární angioplastikou a implantací stentu 
patří srdeční infarkt (výskyt méně než 1 %), mozková cévní příhoda (výskyt méně než 1 %), 
nutnost urgentní srdeční operace (výskyt méně než 1 %) a smrt (výskyt méně než 1 %). 
      Po koronární angioplastice s implantací stentu může dojít v odstupu několika měsíců 
k opětovnému zúžení postižené tepny (restenóze). Proces restenózy se obvykle projeví 
návratem předchozích obtíží a postihuje zhruba 20 % léčených pacientů. Ve většině případů 
lze tuto situaci řešit novým rozšířením tepny balónkovým katétrem. 
 
Rizika spojená s využitím rentgenového záření: 
 
      Výkon je prováděn pod skiaskopickou kontrolou rentgenovým přístrojem. Při komplikaci 
výkonu, která může vést k prodloužení doby použití tohoto záření a pořízení většího počtu 
záznamů diagnostické informace, se mohou 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 projevit během 2-4 
týdnů po výkonu zarudnutí a 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. 
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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  
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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. 
 


