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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 transplantace ledviny. 
 
Co je transplantace: 
Transplantací orgánu se rozumí přenos orgánu z těla dárce (zemřelého nebo žijícího) do těla nemocného příjemce. 
Transplantovaný orgán pak nahrazuje činnost nefunkčního nebo nedostatečně fungujícího orgánu v těle pacienta 
samozřejmě za podpory imunosuprese – tj. léků potlačující činnost imunitního systému a tím dochází ke snížení 
možnosti rejekce – tj. odhojení a ztráty funkce transplantovaného orgánu. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
V průběhu Vašeho zařazení v „Čekací listině na transplantaci ledviny“ Vám lékaři provedli opakovaně podrobné 
vyšetření zdravotního stavu a shledali, že u Vás toho času nejsou přítomny důvody vylučující transplantaci ledviny. 
K tomuto výkonu neexistuje žádná další alternativa. 
 
Alternativy: 
Plnohodnotná alternativa transplantace ledviny neexistuje. Alternativním řešením terminální nedostatečnosti ledvin 
je pravidelná hemodialýza nebo peritoneální dialýza. Tyto léčebné výkony samozřejmě mají zatěžující vliv na celý 
organismus pacienta, hlavně na jeho kardiovaskulární systém. 
Transplantace ledviny není život zachraňující výkon, ale kvalitu života nemocného výrazně zlepší. Dle statistiky činí 
jednoleté přežívání pacientů po transplantaci ledviny v ČR více jak 95%, po 5 letech žije 81% pacientů. Přežívání 
štěpů po transplantaci je po 1 roce 95%, po 5 letech 66% a po 10 letech činí cca 50%. Samozřejmě to jsou pouze 
orientační hodnoty, které závisí na zdravotním stavu před transplantací ledviny, na délce trvání dialýzy před 
transplantací ledviny, na shodě hlavního systému tkáňové slučitelnosti (HLA systém), na hladině PRA (protilátek), 
na kvalitě darované ledviny. Z toho vyplývá, že ideálním řešením terminální nedostatečnosti ledvin je preemptivní 
transplantace ledviny (ještě před zahájením chronické dialyzační léčby) ze žijícího dárce. 
 
Co musí pacient před transplantací ledviny vědět: 

- existuje nebezpečí přenosu bakteriální a virové infekční choroby včetně HIV, hepatitidy B, C, 
- existuje riziko přenosu malignity, 
- k transplantaci lze použít orgány s omezenou funkční kapacitou, 
- má právo na informace o anamnéze dárce, 
- rizikových faktorech, které souvisí s věkem, 
- potencionálních psychologických rizicích, 
- imunosupresi po výkonu (a s ní spojené finanční náklady – pokud jsou), 
- pacient má možnost specifikovat pravidla pro přijetí orgánu a má právo odmítnout orgán s nestandardními 

kriterii – to však může prodloužit čekací dobu na „waiting listu“, kde jsou zařazování pacienti k transplantaci 
ledviny, 

- má právo na informace o riziku přenosu chorob, které není možné předem u infekčního dárce detekovat, ty 
se však mohou měnit dle současných medicínských znalostí a dle změn v epidemiologii infekčních chorob. 
 

Pacient má právo na informace o: 
- standardech kvality transplantačního centra (TC), 
- rozsahu zkušeností centra, 
- podílu nežádoucích reakcí a událostí, 
- míře úmrtnosti po transplantaci ledviny v TC. 

Transplantace ledviny 
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Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Již v průběhu vyšetřování jste byl(a) podrobně a srozumitelně poučen(a) o rizicích i výhodách transplantace 
ledviny. Stejně tak jste byl(a) podrobně a srozumitelně seznámen(a) s výsledky Vašich vyšetření. Bylo Vám 
opakovaně sděleno, že máte právo na poskytnutí poučení a informace v přítomnosti dalšího Vámi vybraného 
svědka a také, že máte právo kdykoliv od svého rozhodnutí odstoupit. 
Minimálně 6 hodin před operací nesmíte jíst ani pít ani kouřit. Ošetřujícího lékaře musíte informovat o stavech, 
které zvyšují riziko operace samé nebo by mohly mít za následek pooperační komplikace nebo neuspokojivý 
výsledek operace. Jsou to: alergie na léky, krevní choroby, poruchy srážlivosti krve, závažné interní (vnitřní) 
choroby, infekční choroby včetně HIV, užívané léky, kožní onemocnění, jakékoli současné akutně probíhající 
onemocnění včetně infekce. Rovněž je nutná příprava pacienta s dokonalým vyprázdněním střev a to podáním 
léku, který způsobuje vyprázdnění střeva a rovněž podáním nálevu. Dále je nutno provést zajištění žilního přístupu 
pro operační a pooperační léčbu – to se provádí v místním znecitlivění. Do podklíčkové nebo hluboké krční žíly se 
vpichem zavádí speciální kanyla a je zde ponechána po několik dnů. Před operačním zákrokem Vám bude 
oholeno operační pole. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vlastní operační výkon znamená našití ledviny odebrané z těla zemřelého nebo žijícího dárce na velké cévy 
v oblasti pánve. Výkon je prováděn v celkové narkóze. 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Jedná se o středně velký operační výkon, a proto je nutné zdůraznit rizika tohoto operačního výkonu a rovněž 
možnost vzniku komplikací jak během operačního výkonu, tak i komplikací, které mohou nastat v pooperačním 
období následkem imunosupresivní léčby léky ovlivňujícími obranyschopnost organismu.  

Alergická reakce se může vyskytnout na kterékoliv léčivo nebo dezinfekční prostředek. Může mít formu 
kopřivky, zarudnutí, svědění kůže, dechových potíží, nízkého krevního tlaku až šokového stavu. 

Po každé operaci může dojít v bezprostředním pooperačním průběhu ke krvácení. Může se jednat 
o krvácení v operační ráně. To se projeví modřinou v okolí operačního místa nebo vytékáním krve z operační rány. 
V případě nevelkého krvácení postačí vyměnit obvaz a krvácení samo ustane, vzácně si vyžádá novou operaci. 
Podstatně závažnější je krvácení do dutiny břišní. To se projeví pocitem slabosti, poklesem krevního tlaku 
a zrychlením pulsu. Pokud je krvácení většího rozsahu, je nutné ho zastavit další operací. 

Infekce operační rány se projeví bolestivostí trvající déle jak 48 hodin či znovuobjevením se bolestí 
v operační ráně. Většinou je doprovázená teplotou. Rána je zarudlá, bolestivá, se sekrecí tekutiny z rány. 

Zánět hlubokých žil může nastat po jakékoliv operaci. Riziko lze snížit časným vstáváním  
z lůžka, pohybem dolních končetin na lůžku, užíváním elastických punčoch, aplikací preparátů Heparinu (látka 
snižující krevní srážlivost). Projeví se napětím a bolestí v lýtku, otokem. Tuto komplikaci je nutné ihned léčit. Jedině 
tak lze zabránit plicní embolizaci. K ní dojde, pokud se krevní sraženina z takto postižených žil utrhne a žilním 
řečištěm se dostane do plicních žil, které ucpe. Při velké sraženině může dojít ke smrti. 

Plicní komplikace (zánět plic a dýchacích cest) se objevují častěji u osob s dříve přítomným 
onemocněním plic. Projeví se kašlem, teplotou, dušností, bolestmi v krku. Léčí se antibiotiky a podpůrnými léky. 

Srdeční komplikace mohou mít podobu poruch srdečního rytmu či zhoršení prokrvení srdečního svalu (až 
infarktu myokardu). Proto je nutné u pacientů s přítomným srdečním onemocněním před operací provést 
kardiologické vyšetření, které by mělo stanovit, zda je nemocné srdce schopné snést zátěž, kterou operace přináší. 

Komplikace hojení operační rány - keloidní jizva je kosmeticky nevyhovující vystouplá, široká jizva. 
Tvorba těchto jizev je geneticky podmíněná. Pokud je jizva výrazně namáhána ještě před úplným zhojením, může 
vznikat kýla v jizvě. Ta se může objevit při poruchách hojení rány (infekce, poruchy tvorby vaziva). Vhodná je její 
operační léčba s několikaměsíčním odstupem od prvního zákroku. 

Nelze ani jednoznačně vyloučit, že dojde k tak závažné změně stavu či komplikaci během operace či 
v pooperačním období, která povede k úmrtí pacienta. Riziko úmrtí v souvislosti s operačním výkonem jsou pouhé 
0,03%. 
 
Komplikace vedoucí ke ztrátě transplantované ledviny: 
Cévní komplikace: 

- tepenná nebo žilní trombóza se projevuje náhlou ztrátou funkce ledviny, bolesti a tlakem v místě 
transplantované ledviny. Suverénní metodou je ultrazvukové a angiografické (RTG) vyšetření, 

- krvácení z místa cévních anastomóz se projeví bolestí v místě transplantované ledviny, vyklenutím 
operační rány, zvýšenou sekrecí z drénu a celkovými příznaky ze ztráty krve, 

- prasknutí transplantované ledviny s následným krvácením. 
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Urologické komplikace: 
- močová píštěl s hromaděním moče v okolí transplantované ledviny a močovodu, 
- zúžení nebo uzavření močovodu s poklesem funkce ledviny. 

 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po prodělaném výkonu budete odvezeni z operačního sálu na transplantační JIP interní kliniky. Je pravděpodobné, 
že si nebudete na tuto část vzpomínat, vzhledem k odeznívajícím lékům, nutným k anestezii, dále můžete být, byť 
to nebývá obvyklé, po operaci napojen na umělou plicní ventilaci. Ke stabilizaci vašeho stavu budou využitelné 
veškeré dostupné metody. Pooperační bolesti trvají obvykle 2-5 dní. Může také dojít k vzestupu teploty i bez 
infekční příčiny, který sám během několika hodin odezní. Je to fyziologická stresová reakce organizmu na výkon. 
Začátek přijímání potravy pooperačně závisí na obnovování činnosti střev a je individuální. Stehy po operačním 
výkonu můžou být odstraněny ještě během hospitalizace či v ambulantní péči, bývá to asi po 10 dnech. 
Vstřebatelné stehy se neodstraňují vůbec. 
 
Jaká je průměrná délka přežití transplantované ledviny (štěpu): 
Dle statistických údajů je průměrné přežití štěpu po 5 letech po transplantaci ledviny ze zemřelého dárce asi 70%, 
zatímco v případě příbuzenské transplantace je toto přežití 80%. Zároveň šance přežití příjemce ledviny je 
u příbuzenských transplantací o 10% větší. 
 
Pokud jste něčemu nerozuměl(a) nebo máte doplňující otázky, obraťte se na ošetřujícího lékaře nebo 
zdravotní sestru. 
 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Transplantace ledviny 

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 

 


