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SOUHLAS S PROVEDENÍM:  

 PRAVOSTRANNÉ KATETRIZACE SRDCE 

 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE (EMB) 

 
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 pravostranné katetrizace srdce je změření krevního tlaku v pravé polovině srdce a v plicní 
tepně, což je nejpřesnější cesta k získání těchto informací s cílem úpravy léčby podle výsledku. 
Cílem endomyokardiální biopsie (EMB) je odběr malého vzorku srdeční svaloviny pomocí 
speciálního nástroje - bioptomu. Jde o katétr s kleštičkami na konci. Získané vzorky svaloviny jsou 
vyšetřeny mikroskopicky.. 

Nejčastějším přístupem pro katetrizační vyšetření je pravá vnitřní krční žíla, v případě kombinace 
s angiografickými vyšetřeními srdce pak pravá stehenní žíla. Okolí místa vpichu se znecitliví 
lokálním anestetikem a bolestivost výkonu je proto minimální. Tenká hadička z umělé hmoty 
(katétr o průměru 2,5 mm) je zaváděna uvedenými přístupy do pravé síně a odtud dále přes 
pravou komoru do plicní tepny. V jednotlivých částech srdce se katétr krátkodobě ponechá za 
účelem zaznamenání tlaků, případně určení nasycení krve kyslíkem. 

V případě EMB jsou vzorky srdeční svaloviny odebírány kleštičkami z pravé komory, výjimečně 
z komory levé 

 

Očekávaný přínos výkonu 

Pravostranná srdeční katetrizace je prováděna nejčastěji u nemocných s chronickým srdečním 
selháním, při podezření na plicní hypertenzi, v rámci diferenciální diagnosy srdečních 
onemocnění, u akutních stavů či sledování terapeutického efektu léčby. V rámci tohoto vyšetření 
je možné podání speciálních léků a sledování jejich terapeutického efektu. 

EMB se používá běžně u pacientů po transplantaci srdce, kde je jednoznačnou metodou k odkrytí 
tzv. rejekce (imunitní reakce proti transplantovanému a tělu "cizímu" srdci). Méně často se tato 
metoda užívá při podezření na některá vzácnější onemocnění srdečního svalu. 
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Rizika a komplikace při a po výkonu  

Vyšetření je prováděno na katetrizačním sále pod rentgenovou kontrolou (RTG). 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 může být 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).  

Při zavádění katetrů mohou být přítomny extrasystoly (údery srdce navíc), které často nejsou 
vnímány vůbec nebo jen jako přechodné "bušení srdce" bez dalších následků. Závažné poruchy 
srdečního rytmu vyžadující cílený zásah (podání léků, elektrická kardioverse či defibrilace 
výbojem) se vyskytují jen velmi vzácně. 

Možnou komplikací při krčním přístupu může být různě velký jednostranný pneumothorax ("plicní 
kolaps") - výskyt je kolem 1-2% vyšetření. Tato komplikace ve většině případů nevyžaduje další 
zákrok, méně často je nutné provést drenáž pohrudniční dutiny (odsátí vzduchu pomocí hadičky 
zavedené do hrudní dutiny po dobu 1-2 dní). 

Závažné komplikace (život ohrožující) jako je tvorba krevních sraženin, rozsáhlý krevní výron 
vyžadující krevní transfúze, poškození nebo uzávěr cév, plicní embolie, mrtvice s následným 
ochrnutím, popřípadě úmrtí jsou velmi vzácné. Tato závažná rizika lze považovat za zanedbatelná 
vůči diagnostickému a terapeutickému přínosu těchto výkonů a jejich celkový výskyt se pohybuje 
řádové v setinách až desetinách procenta. 

 

 

Omezení po provedeném výkonu 

Katétr je odstraňován ze žíly ihned po vyšetření. U krčního přístupu je komprese provedena 
pouze speciální náplastí, další režimová opatření nejsou zapotřebí a pacienti jsou zcela mobilní. U 
přístupu tříslem (stehenní žílou) následuje krátká, asi 2-4 hodinová komprese elastickou bandáží 
a několikahodinový klid na lůžku. V případě kombinace s koronarografií je bandáž delší, režim se 
řídí zásadami arteriální komprese. 

 

 

Alternativní možnosti výkonu  

K navrženému výkonu neexistuje rovnocenná alternativní metoda. 

 

 

Doplňující otázky pacienta 
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Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o pravostranné katetrizaci srdce a o endomyokardiální biopsii 
(EMB), 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 pravostranné 
katetrizace srdce a endomyokardiální biopsii. 

 

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

         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


