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Elektrická kardioverze 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o elektrické kardioverzi.  
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. 

Základní údaje o onemocnění: 
Fibrilace síní je chaotická elektrická aktivita srdečních síní. Srdeční síně se z praktického 
hlediska nestahují a chybí jejich příspěvek k srdečnímu výdeji. U jinak zdravého srdce 
může být snížení výkonnosti pouze minimální. Může být významné zvláště v případě již 
přítomné poruchy stažlivosti levé srdeční komory v důsledku postižení srdce onemocněním 
věnčitých tepen nebo přetížením zapříčiněným chlopenními vadami. 
Navíc je přítomno riziko vzniku krevních sraženin v dutinách srdečních síní. Sraženiny 
z levé srdeční síně mohou vycestovat do krevního oběhu a následně způsobit přerušení 
krevního toku v mozku i jiných orgánech. Jako důsledek ucpání mozkové tepny sraženinou 
vzniká mozková mrtvice různého stupně závažnosti. Proto je při této poruše srdečního 
rytmu doporučeno trvale užívat ke snížení pravděpodobnosti vzniku nitrosrdečních 
krevních sraženin perorální – tabletovou léčbu snižující srážlivost krve, tzv. perorální 
antikoagulaci. 
Flutter síní je velmi rychlá pravidelná elektrická aktivita srdečních síní, která má 
z praktického hlediska podobný dopad na zdravotní stav a také je u něj doporučováno 
užívání protisrážlivé léčby. 
Protisrážlivá léčba snižuje významně riziko vzniku mozkové mrtvice následkem ucpání 
mozkových tepen krevní sraženou ze srdce, ale je u ní přítomno malé riziko vzniku 
mozkové mrtvice zapříčiněné mozkovým krvácením a riziko krvácivých komplikací obecně.  

Co je elektrická kardioverze:  
Elektrická kardioverze je zrušení fibrilace/flutteru síní výbojem stejnosměrného proudu. 
Samotný elektrický výboj je praktický neškodný, ale je bolestivý. Proto je prováděn 
v krátkodobém celkovém znecitlivění – uspání (celková anestezie). 
 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Elektrická kardioverze má za úkol zrušit fibrilaci/flutter síní, a tím zabránit nepříznivému 
vlivu těchto poruch srdečního rytmu na zdravotní stav. Zároveň ve svém důsledku 
zabraňuje vzniku rizika krvácení spojeného s nutností dlouhodobého užívání protisrážlivé 
léčby. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
U naprosté většiny pacientů je nutné znát před doporučením výkonu anatomii srdce 
a ozřejmit si funkční stav levé srdeční komory a srdečních chlopní. 
Samotnému léčebnému zákroku, v případě, že se nejedná o akutní, život zachraňující 
situaci, musí předcházet 3 až 4 týdny účinné protisrážlivé léčby. Ta má zabránit vzniku 
nitrosrdečních sraženin před elektrickou kardioverzí a jejich možnému uvolnění 
do krevního oběhu po změně srdečního rytmu, kdy je toto riziko nejvyšší.  
Vzhledem k tomu, že jak bylo dříve uvedeno, se jedná o výkon v celkové anestezii, je nutno 
jej provést na lačno. Doba lačnění před celkovou anestezií by měla být minimálně 6 hodin. 
V den výkonu nesnídejte, ranní léky užijte hned po probuzení s malým množstvím 
tekutiny. Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus), nahlaste tuto skutečnost předem 
a ráno v den výkonu neužijte léky na cukrovku nebo si neaplikujte inzulin. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Po uložení na lůžko koronární jednotky je pacient napojen na systém monitorování 
srdečního rytmu po dobu během zákroku až do doby opuštění koronární jednotky. 
Je nutné zajištění přístupu do žilního řečiště – v naprosté většině na některé z žil horních 
končetin. V krajním případě je možno zajistit centrální žílu přístupem z krku nebo 
nadklíčku. Již před výkonem si začíná pacient inhalovat kyslík maskou. 
Poté je podáno anestetikum. Po usnutí jsou aplikovány maximálně 3 elektrické výboje, 
které ve většině (cca 90%) případů vedou ke zrušení fibrilace/flutteru síní.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o metodu s naprostou účinností, nelze považovat 
za komplikaci, když nedojde k úpravě srdečního rytmu. 
V některých případech, v důsledku onemocnění srdce, postižení elektrického převodního 
systému, může být srdeční akce přechodně příliš pomalá. Za této situace může být 
doporučeno sledování na monitorovaném nemocničním lůžku do dalšího dne. Prakticky 
vždy dochází při aplikaci elektrického proudu k mírnému podráždění kůže 
pod elektrodami. 
Jiné komplikace se vyskytují velmi vzácně. Jedná se o obecné komplikace celkové anestezie 
– dechový útlum s nutností krátkodobé umělé plicní ventilace, křečovité stažení hrtanu 
nebo průdušek, přechodné křeče končetin s bolestí svalů po probuzení. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po probrání z krátkodobé anestezie v trvání řadově několika minut je pacient dále 
pozorován na koronární jednotce do plné stability vědomí a oběhu. Dle zvážení lékaře pak 
může být propuštěn (ve většině případů přibližně po 2–3 hodinách od výkonu) nebo 
přeložen k dalšímu pozorování na jednotku intermediární péče a za předpokladu 
nekomplikovaného průběhu propuštěn druhého dne. V den po provedení zákroku 
v celkové anestezii se nedoporučuje vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost 
(např. řízení motorového vozidla, práce ve výškách). 
Ve většině případů druhý den po propuštění doporučujeme návštěvu ošetřujícího lékaře, 
který zákrok doporučil.  
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Pokud je zákrok úspěšný, je možné po 4 týdnech vysadit tabletovou protisrážlivou léčbu, 
definitivně o další léčbě rozhodne Váš ošetřující lékař. 
Efekt zákroku nemusí být zvláště v přítomnosti chronického srdečního onemocnění trvalý. 
Riziko návratu fibrilace/flutteru síní nelze předem přesně odhadnout. 
Zvláště v přítomnosti chronického srdečního onemocnění je vhodné sledování v interní, 
event. kardiologické ambulanci. 

Anamnestické údaje před výkonem: 
Trpíte nějakou poruchou krevního oběhu, srdce, plic, 
ledvin, štítné žlázy, onemocněním nervové soustavy, 
zeleným očním zákalem, cukrovkou? 
 
Pokud ano, jakou?_______________________________ 
 
Prodělal(a) jste nějakou infekční chorobu, či jí trpíte  
(žloutenka, TBC, AIDS)?  
 
Pokud ano, jakou?_______________________________ 
 
Vyskytla se u Vás alergická reakce?  
 
Krvácíte silněji při poranění nebo po chirurgickém zákroku? 
 
Kdy jste naposledy jedl(a), pil(a)? ____________________ 
 
Pro ženy: Jste právě těhotná? 

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 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 
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