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Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika kardiologie,  
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, tel.: +420 26136 1111 

 

 

 
SOUHLAS S PROVEDENÍM:  

A) SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE (SKG) 
B) LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE (LVG) 
C) ANGIOGRAFIE (AG) 

 

 

Údaje o pacientovi: 
 
Nalepit štítek na každou novou stránku: 
Jméno, r. č., pojišťovna, dg., 
zkratka odd., IČ pacienta,  
odbornost oboru 
event. (u nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti k právním 
úkonům) zákonný zástupce pacienta nebo svědek, který byl přítomen projevu 
souhlasu (nemůže-li se pacient podepsat):  
 
Jméno a příjmení: …………………………………………… R.č. …………………………….. 
 
Bydliště: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Důvody, pro něž pacient nemohl souhlas podepsat: 
 
 

Cíl, povaha a postup při výkonu 

Selektivní koronarografie (SKG) angiografické zobrazení (tj nástřik kontrastní látky zobrazený 
rentgenovým přístrojem – tzv. angiolinkou) věnčitých (koronárních) tepen srdce s cílem přesného 
posouzení přítomnosti, počtu i umístění zúžení (popřípadě i uzávěrů) těchto tepen, které je 
nezbytné pro výběr nejvhodnější léčebné metody. 

Levostranná ventrikulografie (LVG) angiografické zobrazení dutiny levé komory srdeční během 
jejího stahování, které ukazuje jaká je její pumpovací funkce, případně kde je jizevnatá tkáň nebo 
jak velká je nedomykavost dvojcípé chlopně. Na stejném principu je založena angiografie pravé 
komory srdeční (RVG) 

Angiografie (AG) angiografické zobrazení určité cévy (např. aorty) informující nás o případném 
postižení této cévy nebo (v případě vyšetření vzestupné části aorty hned za srdcem) o 
nedomykavosti aortální chlopně.  

Před plánovaným vyšetřením by měl být pacient vysprchován a měl by mít vyholena obě třísla dle 
pokynů sestry. Před vyšetřením doporučujeme nejíst 4 hodiny, příjem tekutin však není třeba 
zásadně omezovat. U rizikových skupin pacientů (diabetici, nemocní s nedostatečnou funkcí 
ledvin, nemocní se závažnou  alergickou anamnesou) je doplněna specifická příprava. Vlastní 
vyšetření může být provedeno z různých přístupů. Obvykle je to pravé tříslo, kde sondujeme 
stehenní tepnu (femorální přístup). Dalšími možnostmi jsou levá stehenní tepna z levého třísla 
nebo tepny horních končetin (nejčastěji pravé) – tepny na zápěstí (radiální přístup), v oblasti lokte 
nebo paže. Volba katetrizačního přístupu závisí na druhu výkonu, jeho charakteru (akutní vs. 
plánovaný vs ambulantní), rozsahu a přítomnosti dalších faktorů (antikoagulační léčba, 
ischemická choroba dolních končetin a jiné) a je v kompetenci vyšetřujícího (katetrizujícího) 
lékaře. Před vpichem je provedeno místní znecitlivění, takže další průběh vyšetření je nebolestivý. 
Po napíchnutí tepny jehlou je do ní zavedeno plastové pouzdro (tzv. „sheath“ – plastová trubička 
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s chlopní, která zabraňuje krvácení), které nám umožňuje zavádět do tepny pro speciální tenké 
cévky (katétry) z umělé hmoty. Tyto cévky lze zasunout přes srdečnici (aortu) až k odstupům 
věnčitých (koronárních) tepen nebo do levé komory srdeční. V případě vyšetření věnčitých tepen 
zásobujících srdeční sval (SKG) bude katétr zaveden postupně do ústí levé a pravé věnčité 
tepny, do nichž pak bude vstříknuta kontrastní látka s cílem jejich zobrazení pomocí speciálního 
rentgenového přístroje (angiolinky). Při vyšetření levé komory srdeční (LVG) nebo jiné tepny (AG) 
je kontrastní látka vstříknuta do dutiny levé komory nebo dovnitř příslušné tepny. Poslední dvě 
vyšetření nejsou vždy nezbytná a jejich provedení závisí rozsahu onemocnění. 

 

Rizika a komplikace při a po výkonu  

Vyšetření není zcela bez rizik, nicméně v rukou zkušeného katetrizujícího lékaře se jedná o 
metody bezpečné a výskyt závažných komplikací se pohybuje v desetinách procenta. 

Vyšetření je prováděno na RTG angiografickém sále, dávka RTG záření je monitorována a 
zaznamenána. Těhotenství je z tohoto důvodu relativní kontraindikací výkonu, u žen ve fertilním 
období je podmínkou negativní těhotenský test. Na možné těhotenství je pacientka povinna 
upozornit před výkonem. 

Součástí výkonu je podání kontrastní látky. Přecitlivělost na kontrastní látku (alergie), která může 
vést k vážnému postižení orgánů nebo dokonce k smrti je velmi vzácná. V případě jejího vzniku 
máme k dispozici všechny prostředky k tomu, aby situace byla co nejúčinněji zvládnuta. Je 
potřebné, aby pacient upozornil lékaře na známé alergie. Podání protialergických léků před 
výkonem je riziko závažné alergické reakce sníženo na minimum. U nemocných s již existující 
poruchou funkce ledvin může podání vyšší dávky kontrastní látka způsobit (zpravidla přechodné) 
zhoršení těchto funkcí. Je proto dodržována zásada speciální přípravy a podání nejmenšího 
množství kontrastu (aniž by byla snížena kvalita vyšetření). 

Komplikace v místě vpichu do tepny jako prosakovaní krve nebo tvorba plošné modřiny 
nevyžadují dalších léčebných opatření, prodlužuje se zpravidla pouze klid na lůžku. Závažnější 
komplikace jako je tvorba krevních sraženin v tepně; rozsáhlý krevní výron v místě vpichu, 
vyžadující krevní transfúze; poškození nebo uzávěr cév vyžadující lokální chirurgický zákrok (tzv. 
cévní neboli vaskulární komplikace) se celkově vyskytují s četností kolem 0,46%. Infarkt 
myokardu (0,06%), mozková mrtvice s následným ochrnutím (0,07%), popřípadě úmrtí (0,1%) 
jsou taktéž velmi vzácné. Diagnostický a léčebný přínos vyšetření tato rizika významně převyšuje.   

 

Omezení po provedeném výkonu 

Plastové pouzdro je zpravidla odstraňováno z tepny ihned po vyšetření na katetrizačním sále 
ošetřovatelským personálem. Při vhodném nálezu může ihned na vyšetření navázat léčebný 
zákrok – tzv. PCI (Perkutánní Koronární Intervence - angioplastika). V tomto případě je pouzdro 
odstraněno s odstupem několika hodin z důvodu podání protisrážlivých léků. Po vytažení je nutno 
místo vpichu stlačit rukou po dobu cca 10-15 minut a poté je naložena elastická bandáž – v 
případě přístupu z třísla na dobu 8 hodin s klidem na lůžku zpravidla do druhého dne. Pokud byl 
výkon proveden přes tříslo, doporučujeme do úplného zhojení, tedy po dobu 7-14 dní, vyhýbat se 
těžkému cvičení a fyzicky namáhavé práci. 

V případě přístupu ze zápěstí nebo paže je komprese nutná po dobu 4-8 hodin, klid na lůžku po 
dobu zpravidla 2-4 hodin, poté může pacient vstávat, ve vybraných případech může být propuštěn 
domů týž den (ambulantní výkon). Plná zátěž horní končetiny je možná po 48 hodinách   

 

Alternativní možnosti výkonu  

Jako alternativu a lékařem doporučeného výkonu lze provést místo:  

A) selektivní koronarografie (SKG): lze provést zobrazení věnčitých tepen pomocí CT 
angiografie, kdy se kontrastní látka vstřikuje pouze do žíly na horní končetině. Zátěž 
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kontrastní látkou i RTG zářením je srovnatelná nebo vyšší jako při koronarografii. 
Zásadním omezením je menší rozlišovací schopnost pro vyšetření věnčitých tepen ve 
srovnání se SKG, takže v případě podezření na jejich zúžení je nutno provést následně 
SKG. V tomto ohledu zatím neexistuje ekvivalentní vyšetřovací metoda jako SKG. Navíc 
lze po SKG ihned postižené místo ošetřit pomocí angioplastiky nebo zavedení stentu 
(kovové výztuhy), takže se jak diagnóza, tak léčba provedou najednou. V současnosti je 
výhodou CT angiografie, že odpadá nutnost ležení po výkonu (neplatí pro radiální přístup), 
není riziko krvácení z tepny nebo vzniku krevní sraženiny v cévách 

B) levostranné ventrikulografie (LVG): echokardiografie nebo vyšetření pomocí magnetické 
rezonance – tj. bez nutnosti použití rentgenového záření. LVG se samostatně (tj. bez 
selektivní koronarografie) neprovádí. Pokud se provádí selektivní koronarografie, je 
levostranná ventrikulografie či další angiografie pouhým rozšířením rozsahu vyšetření, 
které přináší všechny informace najednou a dovoluje okamžité rozhodnutí o způsobu 
léčby.   

C) angiografie (AG): pro řadu aplikací je možné provést CT angiografii nebo MR 
angiografické vyšetření s omezením obdobným jako je uvedeno v bodě A). Pokud je 
nemocný již katetrizován, pak navazující angiografie je pouhým rozšířením základního 
výkonu 

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o selektivní koronarografii (SKG), levostranné ventrikulografii (LVG) 
a angiografii (AG), a to včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též 
seznámen s plánovaným způsobem premedikace (zklidnění), bude-li použita. 

 
Lékař, který pacienta poučil 
 
 
……………………………          ……………………………….        ……………………………. 

 datum               jméno                podpis  
 

Souhlas pacienta 

     Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně seznámen(a) s  
veškerými shora uvedenými skutečnostmi včetně upozornění na možné komplikace. 
Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, porozuměl(a) jsem jim a měl(a) 
jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny. Na základě 
poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením selektivní 
koronarografie, levostranné ventrikulografie, případně angiografie. 
 
 
………………………….       ….……………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


