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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

K A T E T R I Z A Č N Í    A B L A C E  
Z DŮVODU PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU  

 
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 ovlivnění místa, kde arytmie vzniká nebo které je důležité pro její šíření (v 
případech, kdy arytmie krouží kolem do kola po různě velkém okruhu). Výkon vede k odstranění 
arytmie, a tak brání jejímu opakování (recidivám).    

Výkon je prováděn na katetrizačním sále a může být proveden z různých přístupů. Obvykle je to 
pravé nebo levé tříslo, kde sondujeme stehenní žíly, případně i tepnu. Dalšími možnostmi jsou žíly 
v oblasti krku nebo okolo klíční kosti. Před vpichem je provedeno místní znecitlivění, takže další 
průběh vyšetření je nebolestivý. Volba katetrizačního přístupu a počet zavedených katétrů (obvykle 
3-4) závisí na rozhodnutí vyšetřujícího lékaře. Důvodem je skutečnost, že před vlastní ablací je třeba 
provést tzv. elektrofyziologické vyšetření, jehož cílem je zjištění druhu poruchy srdečního rytmu. Při 
tomto vyšetření je třeba přes zavedené elektrody stimulovat různá místa v srdci, případně vyvolávat 
stimulací arytmii, která má být léčena. K vyvolání arytmií je někdy nutné podávat do žíly stimulační 
látky, které podporují vznik arytmií (katecholaminy). Na základě výsledku vyšetření je možné provést 
vlastní ablaci.  Při ní se přes zavedený speciální katétr, který je řiditelný a může se jím pohybovat 
podle potřeby, aplikuje tzv. radiofrekvenční proud. Ten se při průchodu tkání mění na teplo a tak 
dojde k spálení malého okrsku srdeční svaloviny (tj. místo, kde arytmie vzniká nebo místo, kudy se 
elektrický vzruch šíří). V druhém případě je někdy zapotřebí vytvořit celou linií drobných spálenin a 
přerušit tak vedení určitým úsekem srdce. Po provedení ablace je někdy nutné opakovat 
elektrofyziologické vyšetření. Celkově se akutní úspěšnost výkonu v odstranění většiny arytmií 
pohybuje kolem 90-98%. V 5-10% případů je nutné výkon v budoucnu opakovat.     

V některých případech je používáno i jiné energie než radiofrekvenčního proudu. Může jít o mražení 
nebo ohřev pomocí mikrovln nebo laserem. Jde o speciální indikace, jejichž volba závisí na lékaři, 
který provádí výkon. Výkon však zůstává v zásadě podobným.  
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Rizika a komplikace při a po výkonu  

Doporučený výkon má následující rizika komplikací: 

a) vyšetření je prováděno pod RTG kontrolou, 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. 

b) v místě zavádění katétrů: krvácení do okolí (hematom), poškození nebo uzávěr cévy, poškození 
okolních nervů.  Většina těchto komplikací se zhojí bez dalšího zásahu, výjimečně je nutný 
chirurgický zákrok. Další možnou komplikací při krčním přístupu může být různě velký 
jednostranný pneumotorax (plicní kolaps). Tato komplikace v naprosté většině případů 
nevyžaduje další zákrok, někdy je nutné provést drenáž pohrudniční dutiny s odsáváním vzduchu 
pumpou až po dobu několika dní. Riziko pneumotoraxu je okolo 1%. 

c) vyvolání různých poruch srdečního rytmu při výkonu.  Tyto poruchy rytmu se pak řeší podáním 
léků, stimulací přes zavedené elektrody, případně elektrickým výbojem (kardioverzí) v krátkodobé 
celkové narkóze. 

d) při manipulaci katétry v srdci, při vyvolávání arytmie nebo při aplikaci radiofrekvenčního proudu do 
katétru může dojít k vzniku dalších vzácných komplikací, jako jsou: uvolnění krevní sraženiny do 
plic nebo do mozku, poranění srdeční stěny s krvácením do osrdečníku, poškození srdeční 
chlopně, poškození převodního systému srdce s nutností zavedení kardiostimulátoru, infarkt 
myokardu, infekce nebo k úmrtí. Celkový výskyt komplikací, uvedených v tomto bodě se pohybuje 
pod úrovní jednoho procenta, tj. nižší než jedna komplikace na sto provedených výkonů. Riziko 
úmrtí je na úrovni 0,5 promile. 

 

 

Omezení po provedeném výkonu 

Po provedeném výkonu je nutná komprese třísla po dobu 1-2 hodin a klid na lůžku po dobu několika 
hodin (pouze v případě přístupu tepnou může být tato doba delší až do následujícího dne). Celková 
doba pobytu v nemocnici v souvislosti s nekomplikovanou ablací je obvykle dva až tři dny. Při 
nutnosti ředění krve (antikoagulační léčby) po výkonu může být pobyt delší o několik dnů. Jinak je po 
výkonu podávána kyselina acetylosalicylová nebo jiný lék s antiagregačním efektem po dobu 8 
týdnů. Léky na ovlivnění arytmie se vysazují obvykle ihned po výkonu, jindy v různém časovém 
odstupu. Po výkonu je nutné se vyvarovat větší fyzické zátěže po dobu přibližně dvou týdnů. Po 
dobu 6 týdnů je vhodné se vystříhat intenzivních sportovních výkonů.   

 

 

Alternativní možnosti výkonu  

Lze zahájit nebo pokračovat v podávání léků, které vznik arytmie či její šíření mohou také ovlivnit.  
Katetrizační ablace se však obvykle provádí v případech nedostatečného efektu léků, při výskytu 
nežádoucích účinků léků nebo v případech, kdy pacient ablaci dává přednost před užíváním léků. 
Nevýhodou ablace může být riziko jiných komplikací v souvislosti s prováděním výkonu.  

 

 

Doplňující otázky pacienta 
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Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o katetrizační ablaci pro poruchu srdečního rytmu (arytmii), 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 katetrizační 
ablace pro poruchu srdečního rytmu (arytmii). 

 

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

         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


