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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

PUNKCE PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU 
 

 

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 tohoto výkonu je buď léčba nadměrného nahromadění tekutiny (perikardiálního 
výpotku) okolo srdce nebo odběr vzorku této tekutiny k rozboru a stanovení příčiny jeho 
vzniku.   

Perikardiální výpotek znamená zmnožení tekutiny v obalu srdečním = osrdečníku. K tomuto 
stavu může dojít z různých příčin (infekce, nádory, onemocnění ledvin, štítné žlázy, atd.). 
Pokud dosáhne výpotek určitého množství, utlačuje srdce a znemožňuje jeho správnou 
funkci, v konečném důsledku může vést až k zástavě krevního oběhu a k úmrtí. Jediným 
řešením tohoto, život ohrožujícího onemocnění, je odsátí tekutiny. Punkce perikardu je tedy 
často život zachraňujícím výkonem. Jindy je zapotřebí odebrat vzorek tekutiny k zjištění 
příčiny stavu.  

Při místním znecitlivění se přes kůži za sterilních podmínek zavede jehla pod mečíkovitým 
výběžkem hrudní kosti nebo na přední straně hrudníku směrem k srdci a napíchne srdeční 
obal (osrdečník). Jehlou se zavede vodič (tenký drátek) a po něm se do osrdečníku zavede 
tenká hadička (katétr) a tekutina se odsaje. Výkon se provádí za echokardiografické kontroly, 
kdy se přesně určí nejvhodnější místo vpichu a dále je možno sledovat úspěšnost výkonu. 
K punkci se používají jednorázové speciální soupravy. Úspěšnost punkce je vysoká okolo 
95%. 
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Rizika a komplikace při a po výkonu  

Riziko výkonu je nízké 2-4%. Nejčastěji se jedná o krvácení (výjimečně vyžadující 
chirurgické řešení), méně často o pneumotorax (vzduch v dutině pohrudniční vedoucí 
k splasknutí plíce a vyžadující často odsávání pomocí drenáže hrudníku tenkou hadičkou). 
Ostatní komplikace (infekce, poškození mezižeberního nervu, arytmie) jsou velmi vzácné.  

 

Omezení po provedeném výkonu 

Po výkonu je vhodný klid na lůžku, jehož délka je individuální a závisí na průběhu výkonu a 
celkovém zdravotním stavu. Hospitalizace po výkonu je závislá na průběhu výkonu, příčině 
perikardiálního výpotku a celkovém zdravotním stavu. O dalším průběhu léčby (lačnění, léky, 
odsávání výpotku ze zavedeného drénu) rozhodne ošetřující lékař.  

 

Alternativní možnosti výkonu  

Jako alternativní možnost výkonu je chirurgický přístup. Pro vyšší riziko možných komplikací 
je vyhrazen pro situace, které nelze punkčně řešit (neúspěšná punkce, nevhodné uložení 
výpotku, pokračující krvácení do osrdečníku, opakovaná nutnost punkcí). 

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) 
srozumitelným způsobem informoval o punkci perikardiálního výpotku 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 punkce perikardiálního výpotku. 
 
 
………………………….       ….…………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


