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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE (PCI) 

 

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 

Cílem výkonu Perkutánní K(C)oronární Intervence (zkratka PCI), dříve Perkutánní Transluminální 
K(C)oronární Angiogplastika (zkratka PTCA) je roztažení zúženého místa věnčité (koronární) 
tepny nebo zprůchodnění jejího uzávěru pomocí balónkového katétru - cévky, na jejímž konci je 
miniaturní roztažitelný balónek. V současnosti je výkon téměř vždy provázen implantací vnitřní 
kovové výztuže tepny (stentu), který je již výrobcem ve svinutém stavu připraven na výše 
uvedeném balónku. 

Před plánovaným vyšetřením by měl být pacient vysprchován a měl by mít vyholena obě třísla dle 
pokynů sestry. Před vyšetřením doporučujeme nejíst nejméně 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. Výkon se provádí nejčastěji cestou stehenní 
tepny z třísla nebo tepny na zápěstí ruky.  Volba katetrizačního přístupu závisí na rozhodnutí 
vyšetřujícího lékaře.  

Po místním umrtvení v místě vpichu se do kůže zavádí plastické pouzdro (tzv. „sheath“ – plastová 
trubička s chlopní, která zabraňuje krvácení) do příslušné tepny. Tzv. vodící cévkou se přes toto 
pouzdro dosáhne ústí příslušné věnčité tepny ve vzestupné části srdečnice (aorty). Vodící cévkou 
je nejprve zaveden speciální tenký vodič za místo postižení (zúžení či uzávěru tepny) a po něm je 
zaveden balónkový katétr. Nafouknutím balónku kontrastní látkou pod tlakem dochází k rozšíření 
(dilataci) postižené tepny. Poté se balónek sfoukne a stáhne vodící cévkou ven. Dilataci lze dle 
potřeby opakovat, v případě uspokojivého nálezu může výkon v této fázi končit.   

V současné době je u většiny procedur do postiženého místa implantován intrakoronární stent 
(malá kovová výztuha, která udržuje vnitřní průsvit). Alternativou, která se dnes často užívá, je tzv. 
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„primární stenting“, kdy je stent implantován přímo, bez předchozí dilatace samostatným 
balónkem. I po úspěšné PCI může dojít zhruba u 10% nemocných (riziko je závislé na charakteru 
postižení a pohybuje se v rozmezí 4-30% případů) v průběhu dalších měsíců k opětnému zúžení 
koronární tepny ve stejném místě (tzv. restenóze). Téměř ve všech případech může být výkon 
úspěšně opakován. U určitých druhů postižení jsou používány i další, specifické instrumenty 
zaváděné vodící cévkou (speciální typy vodičů, ochranné filtry, katétry umožňující odsávání krevní 
sraženiny). V nejasných situacích či vysoce specifických indikacích je výkon předcházen nebo 
doplněn zavedením speciálních katetrů (intrakoronární ultrazvukový katétr, speciální typy vodičů), 
které poskytují další informace pro určení rozsahu prováděného intervenčního výkonu.  

Ke snížení rizika restenózy může být u části nemocných implantován lékem potažený stent (DES 
– Drug Eluting Stent), který toto riziko snižuje. Po provedení výkonu budete užívat speciální léky, 
které brání srážení krevních destiček po dobu 1-12 měsíců podle charakteru Vašeho onemocnění 
a podle typu provedeného zákroku.  

 

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.    

Závažné komplikace (tj. ohrožující případně i život) jako je tvorba krevních sraženin, rozsáhlý 
krevní výron vyžadující krevní transfúze, poškození nebo uzávěr cév, infarkt myokardu, mozková 
mrtvice s následným ochrnutím vzácné, jejich celkový výskyt se pohybuje kolem 1%-2%. Riziko 
úmrtí v příčinné souvislosti s výkonem je udávána kolem 0,5%. Při indikaci k výkonu však 
převažuje předpokládaný přínos prováděného výkonu nad potenciálním rizikem. 

 

Omezení po provedeném výkonu 

Plastové pouzdro je 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, v případě přístupu ze zápěstí nebo paže je komprese nutná  po dobu 4-8 hodin. 
Pokud byl výkon proveden přes tříslo, doporučujeme do úplného zhojení, tedy po dobu 7-14 dní, 
vyhýbat se těžkému cvičení a fyzicky namáhavé práci. 

U přístupu přes tepny na zápěstí ruky je 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.  
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Alternativní možnosti výkonu  

Obejití postiženého místa na věnčité tepně chirurgickou metodou – našitím tzv. aortokoronárního 
bypassu (čti bajpasu). Tento výkon spočívá v tom, že je při srdeční operaci našita za postižené 
místo buď prsní tepna nebo žilní štěp, který přivádí krev přímo ze srdečnice (aorty). Tento 
chirurgický výkon vyžaduje až několikahodinovou celkovou narkózu, rozříznutí hrudní kosti nebo 
boční stěny hrudníku a je následován postupnou pooperační rehabilitací.  

Rozhodnutí o způsobu léčby (angioplastika nebo bypass) je založena na komplexním posouzení 
výhod a nevýhod obou postupů dle stanoviska více odborníků.   

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o perkutánní koronární intervenci (PCI) 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 perkutánní 
koronární intervence (PCI). 
 
 
………………………….       ….……………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


