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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

CHIRURGICKÉ REVIZE IMPLANTOVANÉHO SYSTÉMU:  

 KARDIOSTIMULÁTORU (KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU)  
NEBO  

 PŘÍSTROJE PRO SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU (SRL) 

 
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 spolehlivé zjištění funkčního stavu implantovaného přístroje 
kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru) nebo přístroje pro srdeční resynchronizační léčbu 
(SRL) a elektrody (případně více elektrod) při podezření na poruchu stimulace, poruchu snímání 
srdečního rytmu nebo při podezření na poruchu funkce kardiostimulátoru (kardioverteru-
defibrilátoru) při rozpoznání a ukončení poruchy srdečního rytmu s abnormálně rychlou srdeční 
akcí. V případě potvrzení určité poruchy systému následuje její odstranění novým spojením 
jednotlivých částí, změnou umístění elektrody nebo výměnou přístroje či elektrody.   

V místním znecitlivění je proveden kožní řez nad implantovaným přístrojem a důkladně 
prohlédnuto spojení přístroje s elektrodou (elektrodami) a jsou prohlédnuty dostupné úseky 
elektrod (tj. před jejich vstupem do žíly). Pokud je prokázána opravitelná porucha, je během 
stejného výkonu odstraněna (například pomocí adaptéru při poruše konektoru elektrody či pomocí 
izolačního návleku při menší poruše izolace elektrody). Při jasném průkazu infekčního zánětu 
v okolí implantátu a na elektrodě a při známkách celkové infekce způsobené infekcí 
implantovaného systému je indikováno úplné odstranění přístroje i elektrod.  Pokud se jedná se o 
elektrodu, implantovanou před delší dobou a tedy pevně přirostlou k srdeční a cévní tkáni, 
vyžaduje její odstranění použití speciálního instrumentaria, umožňujícího postupné rozrušení 
srůstů a tak uvolnění elektrody od okolních struktur. Tento výkon je prováděn pod rentgenovou 
kontrolou na kardiochirurgickém sále se zajištěním možnosti okamžitého napojení pacienta na 
mimotělní oběh k případnému urgentnímu řešení porušení srdeční stěny či roztržení větší cévy. 
Dle rozhodnutí operatéra může výkon probíhat v celkové narkóze. Další průběh ošetřování 
operační rány závisí na operačním nálezu- někdy zůstává rána otevřena a jsou prováděny její 
výplachy dezinfekčními roztoky a antibiotiky. Podle výsledku kultivačních vyšetření bývá 
podáváno antibiotikum také celkově tj. nitrožilně.  
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Rizika a komplikace při a po výkonu  

Doporučený výkon má následující rizika:  

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 operační rány: krvácení (které může vyžadovat další chirurgickou revizi), infekce 

c) při odstraňování přihojené elektrody ze žíly, může dojít k poranění a k trombóze (uzávěru 
žíly krevní sraženinou) 

d) při odstraňování přihojené elektrody může nastat poranění srdeční stěny s krvácením do 
osrdečníku, což může vyžadovat zavedení drénu a případně i kardiochirurgický výkon 

e) alergická reakce na použité roztoky a léky (zejména antibiotika) 

f) embolie plicní nebo jiná oběhová komplikace, celková infekce  

g) úmrtí v souvislosti s výkonem v důsledku nepředvídatelných závažných krvácivých, 
infekčních a oběhových komplikací  

Rizika ohrožení na životě při popsaných poruchách implantovaného systému bez poskytnutí 
navržené léčby jsou výrazně vyšší, než je riziko vyjmenovaných závažných komplikací. Riziko 
úmrtí v souvislosti s obtížným odstraněním pevně přirostlé infikované elektrody se pohybuje mezi 
1- 5%.  

 

 

Omezení po provedeném výkonu 

V závislosti na průběhu hojení po chirurgické revizi a případném odstranění původního systému 
kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru) pro infekční komplikaci bude v určitém časovém 
odstupu nebo po implantaci nové elektrody stav vyžadovat novou implantaci. Z toho vyplývá 
šetření horní končetiny a další opatření v životním režimu, jak jsem byl poučen při předchozí 
implantaci uvedeného systému.  

 

 

Alternativní možnosti výkonu  

Neexistuje dostatečně účinná a spolehlivá léčebná alternativa řešení uvedených komplikací po 
implantaci kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru) nebo přístroje pro srdeční 
resynchronizační léčbu SRL). Konzervativní je nedostatečně účinné řešení závažné poruchy 
elektrodového systému nebo přístroje, kdy závažné infekce implantovaného systému můžou 
pacienta v krátké době přímo ohrozit na životě.  

 

Doplňující otázky pacienta 
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Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o chirurgické revizi implantovaného systému kardiostimulátoru 
(kardioverteru-defibrilátoru) nebo přístroje pro srdeční resynchronizační léčbu (SRL), 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 chirurgické revize 
implantovaného systému kardiostimulátoru (kardioverteru-defibrilátoru) nebo přístroje pro 
srdeční resynchronizační léčbu (SRL). 

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

         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


