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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 bylo lékařem indikováno zavedení katétru (kanyly) do velké 
cévy. 
 
Co je zavedení PICC katétru a jaký je jeho důvod: 
PICC katétr (periferně zavedený centrální žilní katétr) je tenký ohebný katétr určený k zavedení do velké žíly cestou 
povrchových žil horní končetiny. Jedná se o zabezpečení žilního vstupu do velké cévy, který umožňuje nejenom 
snadné a bezbolestné krevní odběry, které jsou nezbytné pro sledování Vašeho zdravotního stavu, ale (a to 
především) také pro podávání výživy a léků, které není možné podat jinou cestou, a které jsou vhodné pro Vaši 
úspěšnou léčbu. Zavedený katetr je určen zejména v situacích, kdy je potřebný nitrožilní přístup po dobu v trvání 
několika týdnů až několika měsíců.  
 
Alternativy výkonu: 
Možnou alternativou je zavedení žilního portu (podkožní komůrky napojené na katétr zavedený do velké  žíly) nebo 
jiných tunelizovaných dlouhodobých katétrů, případně pro potřeby léčby trvající kratší dobu, zavedení klasického 
centrálního žilní katetru nebo opakované zavádění periferního žilního vstupu s nebezpečím jiných komplikací (žilní 
zánět, trombóza, nedostatečná kapacita žilního řečiště pro aplikaci léků a infuzí). 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Po indikaci lékařem a podpisem na informovaném souhlasu Vám bude zaveden PICC katétr. PICC se zavádí za 
přísných sterilních podmínek. Pro zavedení katétru je využívána některá z povrchových žil horní končetiny v oblasti 
paže. Po dezinfekci kůže a celotělovém rouškování Vám lékař (nebo PICC tým) do příslušné žíly pod ultrazvukovou 
kontrolou zavede tenkou punkční jehlu a následně vodič a dilatátor (rozšiřovač), které vytvoří a rozšíří kanálek pro 
zavedení vlastního PICC katétru. Pokud je použitá EKG navigace, je možné ověřit polohu špičky katétru pomocí 
pacientovy EKG křivky. Po zavedení katétru je zavaděč odstraněn a ověřena průchodnost katétru jeho 
propláchnutím. Katétr je následně přichycen ke kůži pomocí speciální adhezivní fixace nebo zakotvením pod kůži 
a překryt sterilní fólií nebo jiným doporučeným krytím. Následuje ochranný návlek, kterým je paže v oblasti katétru 
chráněná. Poloha zavedeného katétru se může před zahájením používání ověřit ještě RTG vyšetřením hrudníku. 
 
Jaké jsou možné komplikace: 
Rané komplikace: poranění katétrizované žíly nebo průvodní tepny či nervu, krvácení v místě vpichu, hematom, 
nemožnost zavést katétr v celé délce, neprůkazný výsledek EKG navigace při určování polohy špičky katétru, 
uplavání zavaděče. 
Pozdní komplikace: trombóza, lokální infekce nebo celková  katétrová sepse, ruptura katétru, malpozice 
katétru,neprůchodnost částečná nebo úplná,  dermatitída. 
 
Ošetřování PICC katétru: 
Místo zavedení žilního katétru bude po celou dobu jeho zavedení ošetřováno zdravotnickým personálem v souladu 
s pravidly pro předcházení infekcí. Zavedený katétr může být při pravidelném ošetřování – pravidelných převazech 
místa vstupu a klidném nálezu v místě zavedení do paže ponechán zavedený po dobu několika týdnů až měsíců. 
Tato ošetřovatelská péče o katétr může dále pokračovat ambulantní cestou. Po překrytí katétru ochranným návlekem 
můžete provádět i běžnou hygienu včetně sprchování bez zvláštních omezení. 
 
 
 
 
 

Zavedení PICC katétru (periferně zavedený centrální žilní katétr) 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Plánovaný výkon: 

Zavedení PICC katétru (periferně zavedený centrální žilní katétr) 

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 
 
 


