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Informovaný souhlas 

 Kontinuální peritoneální dialýza u dospělých 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o kontinuální peritoneální dialýze u dospělých.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném 
postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Cílem peritoneální dialýzy je odstraňovat z  těla toxické konečné produkty dusíkatého metabolismu 
a přebytečnou vodu. Jestliže díky vleklému chronickému onemocnění poklesne funkce ledvin 
přibližně na 15 % normálu a méně, nebo když se objeví při poruše funkce ledvin některý 
z následujících projevů (dušnost, únava, svalové křeče, pocit na zvracení, zvracení nebo průjem), je 
nezbytné zahájit náhradu funkce ledvin. 

Povaha výkonu: 
Kontinuální peritoneální dialýza je léčebná metoda dlouhodobé náhrady funkce ledvin, která 
funguje na principu čištění krve v dutině břišní pomocí peritonea (pobřišnice). Při zahájení léčby je 
třeba zavést operační technikou peritoneální katétr (umělohmotnou hadičku) do dutiny břišní. Po 
zavedení katétru do dutiny břišní se postupně začíná se zaškolením (edukací) pacienta 
k soběstačnosti při provádění této metody (dle potřeby může být k provádění metody zaškolen také 
jiný člověk, který bude v domácím prostředí léčbu nemocnému provádět). V principu spočívá tato 
metoda v opakovaném napouštění a vypouštění dialyzačního roztoku do dutiny břišní. Výměna 
roztoku – tedy vypuštění znečištěného roztoku a napuštění čistého roztoku trvá asi 20 minut, 
někdy je spojena s tlakem v břiše, pocitem plnosti. Počet výměn během jednoho dne je obvykle 3 až 
4, léčba se provádí každý den. U některých nemocných je vhodné použití automatického přístroje 
(cycleru), kde je individuálně navolen objem tekutiny, rychlost výměn a celková doba léčby, která 
obvykle probíhá v noci. Peritoneální dialýza probíhá ambulantní formou v domácí péči. Pouze při 
zahájení vlastní léčby vyžaduje asi 7 až 14 denní pobyt v nemocnici. Po zahájení léčby pak pacient 
dochází na ambulantní kontroly do Nefrologické ambulance obvykle 1x za 1 až 2 měsíce. Materiál 
nezbytný pro léčbu je pacientovi v pravidelných intervalech dopravován do místa bydliště. 
V případě problémů souvisejících s peritoneální dialýzou kontaktujte Nefrologickou ambulanci, 
Interní příjmovou ambulanci nebo Dialyzační středisko. 

Předpokládaný prospěch výkonu: 
Udržení vyrovnaného stavu vnitřního prostředí, bilance minerálů, úprava acido-bazické rovnováhy 
a udržení objemu tělesných tekutin. 

Možné alternativy výkonu: 

 transplantace ledvin 

 hemodialýza 
Volba správné metody musí být posuzována individuálně na základě podrobného zhodnocení 
celkového zdravotního stavu pacienta a s přihlédnutím k jeho životnímu stylu a psychosociálním 
možnostem. Střídání metod očišťování krve je ze zdravotních a osobních důvodů možné po 
adekvátní přípravě. 

Pacient (štítek) 

  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 

Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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 Možná rizika zvoleného výkonu: 
Komplikace peritoneální dialýzy: 

 peritonitida (zánět pobřišnice, tedy infekce v dutině břišní) 

 infekce v okolí katétru či infekce v průběhu katétru v podkoží celková infekce (sepse) 

 komplikace související s břišním katétrem: prosakování tekutiny z dutiny břišní, obstrukce 
(ucpání) katétru, posun katétru dutině břišní, poškození orgánů v dutině břišní, krvácení do 
dutiny břišní 

 hyperhydratace (převodnění) či dehydratace (odvodnění organismu) 

 poruchy vnitřního prostředí organismu; malnutrice (podvýživa) 

 hernie (kýla), otok podkoží – vzácně únik dialyzační tekutiny do jiných oblastí těla 

 bolesti zad či bolesti břicha 

 ztráta propustnosti pobřišnice pro vodu a nahromaděné zplodiny látkové výměny 

 technické komplikace: porušení celistvosti vaků či setů, prasknutí či jiné porušení koncovky 
břišního katétru, chyba v manipulaci při výměnách, porucha automatického přístroje 

 chudokrevnost (anémie) 

Následky výkonu: 
Kontinuální léčba peritoneální dialýzou je dlouhodobý systém léčby probíhající u pacientů 
s nezvratným selháním funkce vlastních ledvin, což je stav, který je sám o sobě provázen četnými 
chronickými orgánovými komplikacemi. V této situaci nelze jasně specifikovat a oddělit následky 
trvalé povahy vzniklé speciálně jen při dlouhodobé léčbě peritoneální dialýzou. 
Jako důsledek dlouhodobého poškození funkce ledvin léčeného peritoneální dialýzou se mohou u 
nemocných vyskytnout následující komplikace: 

 kardiovaskulární komplikace; nervové komplikace v důsledku poškození nervů  

 kostní a kloubní komplikace; amyloidóza (ukládání amyloidu – rosolovité hmoty) 

 endokrinní poruchy 

Mějte na paměti, že i v období mezi jednotlivými výměnami roztoku probíhá Vaše léčba dále, 
a to: 

 dietou, přiměřeným příjmem tekutin, pravidelným příjmem doporučených léků a vhodnou 
fyzickou aktivitou 

 výsledky Vaší léčby můžete proto zásadním způsobem ovlivnit také Vy sami 

 vzhledem k možným infekčním komplikacím je nutno dbát na dobrou osobní hygienu 

 v případě problémů souvisejících s peritoneální dialýzou kontaktujte Nefrologickou 
ambulanci MNO, Interní příjmovou ambulanci nebo Dialyzační středisko 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, 
následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné 
alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení 
plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat lékaře na všechno, co mě ve vztahu 
k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). 
Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího 
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře  


