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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 
 

 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informován(a). 
 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována punkce perikardiální dutiny. 
 
Co je punkce perikardu: 
Perikard (osrdečník) je tenká blána, která obaluje srdce. Za normálních okolností je v perikardiální dutině (dutině 
mezi osrdečníkem a srdcem) minimální množství tekutiny. Při onemocnění se množství tekutiny zvyšuje. Punkce 
perikardu znamená napíchnutí perikardiální dutiny s následným vypuštěním přebytečné tekutiny (výpotku) v ní 
obsažené. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Při patologických stavech se množství tekutiny v perikardiální dutině zvětšuje a může působit stlačení srdce, které 
může být i život ohrožující. Klinicky se projevuje dušností, poklesem krevního tlaku se závratěmi až stavem 
bezvědomí. Závažnost nemoci záleží na rychlosti vzniku výpotku – u rychle vznikajících stačí k ohrožení života 
menší množství, u dlouhodobě vznikajících větší množství. Perikardiální výpotek vzniká z různých příčin. 
Nejčastějšími příčinami jsou postižení zánětlivé, nádorové, při chorobách štítné žlázy a při onemocnění pojivové 
soustavy. Tyto výpotky většinou vznikají delší dobu. Rychle narůstající výpotek vzniká nejčastěji při prasknutí 
srdeční stěny při infarktu myokardu nebo jako komplikace katetrizačních vyšetření srdce. 
Výkon se provádí jako akutní (bez možnosti odkladu) a/nebo po selhání farmakologické léčby. Je tedy svou 
povahou jedinečný a nemá žádnou alternativu. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před výkonem nevyžadujeme zvláštní přípravu. Je nutno upozornit, zda užíváte léky proti srážení krve, které je 
nutno vysadit s předstihem 1 týdne. Před výkonem byste měl(a) upozornit lékaře na další závažná onemocnění 
(cukrovka, poruchy štítné žlázy, onemocnění jater, ledvin, poruchy srážení krve), na pravidelně užívané léky, zda 
netrpíte alergickou reakcí (např. na léky, jód, náplast), zda netrpíte krvácivými projevy nebo zda jste prodělal(a) 
embolii nebo žilní trombózu. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon samotný Vám lékař provede po místním znecitlivění místa vpichu na stěně hrudní, případně břišní. Po 
vpichu jehly do perikardiální dutiny se do ní po vodicím drátu zavede plastiková hadička (katétr), kterou se tekutina 
vypustí. Vypouštění se provádí buď ručně, nebo podtlakem po napojení na trvalé sání. Rychlost vypouštění určí 
lékař. Diagnostika výpotku i výkon samotný se většinou provádí pod kontrolou ultrazvukem. Obsah perikardiální 
dutiny se většinou odesílá na příslušná vyšetření (mikrobiologie, cytologie, biochemie, hematologie apod.). Podle 
výsledku vyšetření je možné podat do dutiny osrdečníku katétrem i některé léky. Zavedeným katétrem se výpotek 
odsává podle potřeby, většinou 1-2 dny, poté je odstraněn. Podání léků katétrem do perikardu se provádí v této 
době bez další punkce. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Technický úspěch výkonu je v současné době více než 90%. Výkon má většinou rychlý efekt s vymizením příznaků 
stlačení srdce. Komplikace jsou výjimečné, může dojít k napíchnutí dutiny srdeční komory, velké žíly, jaterní tkáně 
nebo plicní tkáně. Tyto komplikace většinou nezanechávají následky, nebezpečnější jsou u krvácivých stavů. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po výkonu zůstanete v klidu pod zvýšeným dozorem po dobu odsávání tekutiny z perikardu. Jakékoliv potíže ve 
smyslu závratí, dušnosti nebo jiné potíže ihned hlaste sestře nebo lékaři. 
Výkon se provádí vždy za hospitalizace. Délka hospitalizace závisí na příčině výpotku. Minimálně se jedná o dobu 
několika dnů. Po výkonu je nutno do odstranění katétru dodržovat klidový režim. 

Punkce perikardiální dutiny 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Punkce perikardiální dutiny 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 
 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 

 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 
 


