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Pravidelná hemodialyzační léčba 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtěte informace o pravidelné hemodialyzační léčbě. 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 provádění. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Cílem hemodialýzy 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: 
Pravidelná hemodialyzační léčba je metoda dlouhodobé náhrady funkce ledvin s využitím přístroje – 
dialyzačního monitoru. Při hemodialýze je krev pacienta průběžně přiváděna systémem hadiček  
do dialyzační – membránové jednotky, v níž jsou přebytečné látky a voda odstraňovány a očištěná krev se 
vrací zpět pacientovi. Dialyzační mixážní jednotka zajišťuje přesné složení dialyzačního roztoku z upravené 
vody a solného koncentrátu tak, aby plně odpovídal mimobuněčné tělesné tekutině. 
Dlouhodobý přístup do krevní cirkulace je zajištěn podkožní arterio-venózní spojkou. V případě potřeby 
urgentního dialyzačního výkonu se používá dočasného cévního přístupu (dialyzačního katétru). 
V upravené podobě se dá katétr používat i delší dobu. K prevenci srážení krve v mimotělním systému je 
podáván heparin, při riziku krvácivých komplikací nemusí být heparin použit. V rámci přípravy  
na hemodialyzační léčbu proběhne očkování proti infekční žloutence typu B. 
Hemodialýza jako jednotlivý výkon trvá obvykle 4 až 5 hodin a je prováděna pravidelně, většinou 3x týdně. 
Jde o dlouhodobý systém léčby, která probíhá při nekomplikovaném průběhu ambulantně (akutní změny 
stavu jsou řešeny standardním způsobem). O léčebném režimu (je to souhrn rad a pokynů týkajících se 
dietních a režimových opatření, fyzické aktivity, pracovní schopnosti a informací o hemodialýze) je pacient 
průběžně informován. Účinnost léčby je pravidelně kontrolována. Předpokladem dobrých léčebných 
výsledků je trvalá spolupráce mezi ošetřujícím personálem a pacientem. 

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

Alternativy výkonu: 

 transplantace ledviny 

 peritoneální (břišní) dialýza 
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. 

Možná rizika zvoleného výkonu: 
Komplikace během hemodialýzy: 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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 pokles krevního tlaku pacienta, křeče v dolních končetinách; zvýšená únava nebo bolesti hlavy  
po výkonu při rychlém odstraňování přebytečné vody a soli z těla 

 zvýšení krevního tlaku u pacienta léčeného pro arteriální hypertenzi, poté co byla část užitého léku 
odstraněna z krevního oběhu vlivem hemodialýzy 

 posun jehly v cévním dialyzačním přístupu nebo prasknutí při neopatrném pohybu, hematom 

 zúžení, uzávěr nebo infekce dialyzačního cévního přístupu 

 srážení krve v celém mimotělním oběhu při nedostatečné heparinizaci 

 zvýšení rizika krvácivých komplikací; svědivka (pruritus) 

 hyperhydratace (převodnění); riziko přenosu infekce; sepse (infekce krve) 

 poruchy vědomí; hypotermie (pokles tělesné teploty); hypertermie (zvýšení tělesné teploty) 

 poruchy srdečního rytmu při rychlých změnách minerálů v krvi 

 vzácně infekční žloutenka typu B nebo C 

 velmi vzácně alergická reakce na spotřební materiál použitý při výkonu 

Následky výkonu: 
Pravidelná hemodialyzační léčba 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 hemodialyzační léčbě. 
V souvislosti s některými komplikacemi, které mohou pravidelnou hemodialyzační léčbu provázet, se 
mohou vyskytovat následky trvalé povahy: 

 např. chronický zánět jater vzniklý jako komplikace infekční žloutenky B nebo C (může onemocnět 
pacient, který byl řádně preventivně očkován a přeočkován proti infekční žloutence B, ale 
nevytvořil si dostatečnou hladinu protilátek (proti infekční žloutence typu C preventivní očkování 
neexistuje) 

 zúžení nebo uzávěr velkých žil hrudníku ústících do horní duté žíly jako následek komplikací 
předchozího používání dialyzačních katétrů 

Mějte na paměti, že i v období mezi hemodialýzami 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 

 hemodialyzační katétr je nutno udržovat v čistotě a vyvarovat se jeho poškození tak, aby nedošlo 
k jeho namočení, zlomení, případně roztržení 

 udržovat v čistotě cévní spojku na končetině a vyhýbat se možnosti úrazu 

 v případě problémů souvisejících s hemodialyzační léčbou kontaktujte Dialyzační středisko nebo 
Interní příjmovou ambulanci 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, 
následky, 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 se 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 prováděním 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  


