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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

E L E K T R I C K É    K A R D I O V E R Z E 
 

 

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 zdravotního výkonu je léčba poruchy srdečního rytmu.  

V krátké celkové narkóze (cca 5 minut) bude podán elektrický výboj mezi dvěma plošnými 
elektrodami na povrchu hrudníku pomocí přístroje nazývaného defibrilátor. Tento výboj umožní ve 
většině případů obnovení normální elektrické činnosti srdce. Současně bude probíhat umělé 
dýchání pomocí AMBUvaku. Po nabytí vědomí bude pokračovat monitorace životních funkcí 
(dýchání, krevní tlak a EKG) minimálně 90 minut. Poté je možné propuštění domů, buď 
s doprovodem, nebo sanitou. 

 

Očekávaný přínos výkonu 

Očekávaným přínosem tohoto výkonu je obnovení normálního sinusového rytmu. 

 

 

Rizika a komplikace při a po výkonu  

Elektrická kardioverze má nevýhodu v tom, že se mohou objevit komplikace spojené s krátkou 
celkovou anestezií. Dále může dojít k podráždění kůže v místě aplikace elektrického výboje, ke 
vzniku závažné poruchy srdečního rytmu spojené se zástavou oběhu nebo k uvolnění krevních 
sraženin ze srdce s případným vznikem cévní mozkové příhody nebo postižením funkce dalších 
orgánů. Tato rizika (kromě uvedeného podráždění kůže) se vyskytují zřídka. 
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Omezení po provedeném výkonu 

Po dobu 24 hodin po provedené elektrické kardioverzi můžete být ovlivněn podanými léky, což je 
spojeno s ospalostí a opožděnými reakcemi. Z tohoto důvodu nesmíte po celou dobu 24 hodin po 
elektrické kardioverzi vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových 
vozidel).  

 

Alternativní možnosti výkonu  

Jako alternativa místo shora uvedeného a lékařem doporučeného výkonu lze ponechat poruchu 
srdečního rytmu a kontrolovat pouze srdeční frekvenci. Obnovení normálního rytmu pomocí 
elektrické kardioverze má oproti uvedené alternativě výhodu ve vyšším výkonu srdce a ve 
sníženém riziku tvorby sraženin v srdci. 

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o zdravotním výkonu elektrické kardioverze, 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 elektrické 
kardioverze. 
 
 
………………………….       ….……………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


