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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 KOMOROVÉ TACHYKARDIE PŘI STRUKTURNÍM 

POSTIŽENÍ SRDCE 

 
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 porucha srdečního rytmu vzniká a které je důležité pro 
její šíření. Komorová tachykardie je porucha rytmu, vznikající v srdečních komorách, která je až na 
výjimky spojena s rizikem ohrožení života. Katetrizační ablací lze odstranit nebo omezit opakování 
této arytmie.       

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  

Méně často jsou nutné jiné přístupy například tzv. transseptální přístup nebo epikardiální přístup. Při 
transseptálním přístupu se provádí punkce přepážky mezi pravou a levou síní speciální dlouhou 
jehlou, zavedenou z třísla. Přes přepážku se do levé síně a dále do levé komory zavádí zvláštním 
plastovým pouzdrem ablační katétr. Při epikardiálním přístupu se provádí punkce osrdečníku jehlou, 
zavedenou pod mečíkovitým výběžkem hrudní kosti. Potom se do osrdečníku zavádí ablační katétr. 
Epikardiální přístup se provádí většinou v celkové narkóze s nutností umělé ventilace (dýchání) za 
přítomnosti anesteziologa.  

Ablace se provádí v místě, kde porucha rytmu vzniká, většinou v dutině levé (nebo vzácněji pravé) 
srdeční komory. Výjimečně pochází arytmie z povrchu srdce a vyžaduje ablaci z epikardiálního 
přístupu. Místo vzniku komorové tachykardie se většinou zjišťuje pomocí mapovacího katétru a 
trojrozměrných mapovacích metod.  

V místě vzniku tachykardie nebo v místě důležitém pro její šíření se přes zavedený katétr aplikuje 
tzv. radiofrekvenční energie. Ta 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). 
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V druhém případě je někdy zapotřebí vytvořit celou linií drobných spálenin a přerušit tak vedení 
určitým úsekem levé nebo pravé komory. Po provedení ablace, je nutné opakovat elektrofyziologické 
vyšetření. Během výkonu v levé komoře, je nutné podávat léky (heparin) k zabránění vzniku sraženin 
krve. Doba celého výkonu je několik hodin (v průměru 3-5 hodin). Úspěšnost v odstranění komorové 
tachykardie je vysoká (až okolo 95 %). Problémem je, že u nemocných s výrazným postižením 
funkce komor (např. po infarktu myokardu) může přetrvávat riziko vzniku jiných arytmií i po úspěšné 
ablaci. Proto u nich bývá obvykle implantován přístroj, který slouží k jejich přerušení (kardioverter-
defibrilátor). Častěji se ablace provádí u nemocných, kteří mají naimplantován kardioverter-
defibrilátor a mají četná opakování komorové tachykardie, která vedou k opakovaným bolestivým 
výbojům z přístroje. 

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.  

 

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 či uzávěr cévy, poškození 
okolních nervů.  Většina těchto komplikací se zhojí bez dalšího zásahu, výjimečně je nutný 
chirurgický zákrok.  

c) vyvolání různých poruch srdečního rytmu během výkonu, nejčastěji vyvolání komorových 
tachykardií. Řeší se podáním léků, stimulací ze zavedených katétrů, případně elektrickým 
výbojem v krátkodobé celkové narkóze (tj. elektrickou kardioverzí). 

d) při punkci mezisíňové přepážky, při punkci osrdečníku, při pohybu katétru v srdečních oddílech či 
při aplikaci energie je možné poranění srdeční stěny s krvácením do osrdečníku. Při výrazném 
krvácení je nutná punkce osrdečníku, případně kardiochirurgická operace.    

e) při manipulaci katétry v srdci, při vyvolávání arytmie nebo při aplikaci energie do katétrů mohou 
vzniknout další vzácné komplikace: uvolnění krevní sraženiny do plic nebo do mozku, poškození 
srdeční chlopně, poškození koronární tepny, infarkt myokardu, srdeční selhání, infekce nebo 
úmrtí.   

Celkový výskyt závažných komplikací, uvedených v bodech c) a d), se udává okolo 2%. Je nutno 
zdůraznit, že celkový přínos výkonu při správné indikaci převyšuje mnohonásobně riziko závažných 
komplikací.  

 

 

Omezení po provedeném výkonu 

Po provedeném výkonu je nutná komprese třísla po dobu 6-8 hodin a klid na lůžku do následujícího 
dne (pouze v případě přístupu žílou může být tato doba kratší). Celková doba pobytu v nemocnici 
v souvislosti s nekomplikovanou ablací komorové tachykardie je obvykle 4-6 dní. Po výkonu bývá 
nutné zahájení léčby k prevenci vzniku sraženin krve a jejich uvolnění do krevního oběhu (trombo-
embolických komplikací). Tato léčba obvykle trvá několik týdnů po výkonu. Po výkonu je nutné se 
vyvarovat větší fyzické zátěže po dobu přibližně dvou týdnů.  

Ablace je někdy spojena s jiným zdravotním výkonem (nejčastěji s implantací kardioverteru–
defibrilátoru, pokud nebyla implantace provedena již před ablací), který může vést k trvalým 
omezením obvyklého způsobu života. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném informovaném 
souhlasu před implantací kardioverteru-defibilátoru.   
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Alternativní možnosti výkonu  

Lze zahájit nebo pokračovat v podávání léků, které vznik arytmie či její šíření mohou také ovlivnit. 
Tato možnost je v mém případě velmi omezená a katetrizační ablace se obvykle provádí již 
v případech selhání léků nebo při výskytu jejich nežádoucích účinků. Jinou možností ovlivnění 
komorové tachykardie může být chirurgický výkon v mimotělním oběhu. Pro mnohem vyšší rizika je 
chirurgická ablace obvykle doporučována pouze v případě, že je operace srdce indikována ještě 
z jiného důvodu (například při současné potřebě implantace umělé chlopně nebo našití 
aortokoronárních bypassů). 

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o katetrizační ablaci z důvodu komorové tachykardie při strukturním 
postižení srdce, 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 z důvodu komorové tachykardie při strukturním postižení srdce. 

 

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

         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


