
Informovaný souhlas  

 

 
1/4 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 
T 596 191 111 F 596 618 781 
IČ 00635162 www.mnof.cz 

 

 
platnost od 01. 01. 2017 
NLP – IS – verze: 2 – 247 
 
 

Chemoterapie – léčba cytostatiky 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o chemoterapii – léčbě cytostatiky. 
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. 

Co je to chemoterapie a co je jejím cílem: 
Chemoterapií se rozumí podávání léků s potvrzeným protinádorovým účinkem – 
cytostatik. Cytostatika jsou léky, které ničí nádorové buňky. Pro zvýšení účinnosti léčby se 
často kombinují dva, tři nebo i více léků.  
V závislosti na druhu nádoru a jeho rozšíření v organismu můžeme od chemoterapie 
očekávat: 

 vyléčení nemocného s úplným zničením nádoru  

 zmenšení velikosti nádoru 

 zabránění rozšíření nádoru v těle a zpomalení nádorového růstu 

 zmírnění obtíží způsobených nádorem 

Jak se chovat před vlastním podáním chemoterapie: 

 jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu oznámit lékaři ještě před zahájením 
vlastního podání cytostatik. Nejvhodnější je o svých potížích informovat nejdříve toho 
lékaře, který Vám chemoterapii podal nebo má podat. 

 vždy lékaře informovat o lécích, které aktuálně užíváte a konzultovat s ním nasazení 
jakýchkoliv léků nových 

 den před podáním chemoterapie zvýšit příjem tekutin na 2–3 litry, jíst lehce 
stravitelná jídla. 

 v den aplikace chemoterapie si dejte lehkou snídani a napijte se 

Jaký je postup při provádění výkonu – podávání chemoterapie: 
Kde a jak často:  

 na oddělení Klinické onkologie Městské nemocnice Ostrava ( MNO) se chemoterapie 
podává ambulantně, ve vyhrazených pokojích k této aplikaci  

 vlastní aplikace léků může trvat od několika minut až několik hodin. Léčba se opakuje 
v pravidelných intervalech, jejichž délku stanoví lékař.  
 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jakým způsobem: 

 intravenosně – formou injekcí nebo infuzí („kapaček“) do žíly  

 intramuskulárně nebo podkožně formou nitrosvalových nebo podkožních injekcí 

 perorálně formou běžných tablet užívaných ústy  

 nebo formou dalších speciálních postupů aplikace do močového měchýře, do dutiny 
břišní nebo hrudní.   

Komplikace a nežádoucí účinky protinádorových léků: 
Nežádoucí účinky protinádorových léků jsou jednou z nejčastějších obav, se kterou se 
nemocní dostavují na onkologická pracoviště. Níže uvedený výčet nežádoucích účinků Vás 
může zaskočit a vyděsit, proto je nutno zdůraznit, že: 

 žádný nemocný nemá všechny nežádoucí účinky chemoterapie, někteří mají jen 
minimální nebo žádné potíže 

 závažnost nežádoucích účinků je velmi různá a závisí na druhu a dávce podané 
chemoterapie i na reakci Vašeho organizmu 

 lékaři mají v současné době k dispozici mnoho nových léků, které brání vzniku 
nežádoucích účinků nebo snižují jejich intenzitu 

 podání chemoterapie předpokládá přiměřenou fyzickou kondici a dobrý celkový 
zdravotní stav. Proto jsou pacienti v průběhu léčby průběžně sledováni 
a při zvyšujícím se riziku nežádoucích účinků je dávka léků upravována, nebo je 
chemoterapie pozastavena. 

Nežádoucí účinky v místě aplikace chemoterapie a na žilní systém: 

 při podávání chemoterapie žilní cestou může únik léku mimo žilní řečiště způsobit 
závažné poškození okolních tkání. Proto okamžitě hlaste sestře nebo lékaři jakoukoliv 
změnu v místě vpichu nebo v okolí – bolest, pálení, zduření, změnu barvy kůže, 
svědění aj. 

 změny v průběhu žíly a na kůži okolí mohou nastat po aplikaci chemoterapie jen 
podrážděním aplikovaným lékem, ale taktéž je nutné tyto příznaky ihned nahlásit 
sestře nebo lékaři 

 při nádorovém onemocnění je zvýšené riziko zánětu žil s tvorbou krevních „ucpávek“ 
– trombů, projevující se otokem a bolestivostí postiženého místa. Je nutné hlásit 
jakýkoliv nově vzniklý otok a změnu na těle.  

Nežádoucí účinky celkové:  

 při podání cytostatik může dojít k alergické reakci různého stupně, projevující se 
kožní kopřivkou, otokem tkání, ztíženým dýcháním, poklesem krevního tlaku 
v extrémních případech až šokovým stavem. Při vzniku těchto obtíží je podání 
cytostatika přerušeno a reakce léčena protialergickými léky.  

 po podání chemoterapie se může vyskytnout horečnatá reakce, výrazná únava, 
slabost, bolesti hlavy, nesoustředěnost, nevýkonnost. Příznaky mohou odeznít 
v průběhu několika dnů, nebo se projevovat po celou dobu léčby, mohou někdy 
přetrvávat i delší dobu po ukončení léčby.  

Nežádoucí účinky na krvetvorbu: 

 pokles bílých krvinek – má za důsledek snížení obranyschopnosti organismu 
a náchylnost k infekcím, mohou se objevit teploty 

 pokles červených krvinek se může projevit slabostí, závratěmi až kolapsovými stavy. 
Nedostatek krevních destiček – může způsobit krvácení z nosu, z ústní sliznice, do 
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kůže, očních spojivek, do stolice, moče apod. O všech obtížích informujte lékaře. 
Obtíže lze léčit podpůrnou léčbou. 

Nežádoucí účinky v oblasti zažívacího ústrojí: 

 nevolnost a zvracení – při dobré spolupráci pacienta s lékařem lze tyto obtíže lze 
v dnešní době podpůrnou léčbou výrazně zmírnit až odstranit 

 zánět sliznic dutiny ústní, hltanu, jícnu a porucha tvorby slin se projeví bolestmi při 
polykání, pálením v ústech a eventuelně bolestmi na hrudníku. Většinu těchto obtíží 
lze odstranit výplachy a ošetřováním dutiny ústní, eventuelně další doporučenou 
léčbou.  

 postižení sliznic střeva se projevuje většinou průjmy, bolestmi břicha a ztrátou 
tekutin. Tyto potíže lze zvládnout včasně úpravou diety a podáním protiprůjmových 
léků.  

Nežádoucí účinky na vlasy, kůži a nehty: 

 působením chemoterapie na buňky vlasových kořínků může dojít u některého druhu 
léčby k vypadávání vlasů, až k jejich ztrátě. Ztráta je dočasná a je možné na tuto 
přechodnou dobu nahradit vlasy parukou. Na úhradu paruky hrazené pojišťovnou 
Vám lékař vystaví poukaz. 

 při postižení kůže může dojít k zarudnutí, vysychání, olupování, k výsevu vyrážek 
a ke zvýšené pigmentaci kůže. Léčba je možná ve spolupráci s kožním lékařem.  

Nežádoucí účinky na nervové ústrojí:  

 některá cytostatika poškozují nervová zakončení v kůži, svalech a jiných orgánech. 
Projevem tohoto poškození je brnění, nepříjemný pálivý pocit, bolest v konečcích 
prstů a v chodidlech, nesnášenlivost chladu, třes. Většina těchto obtíží s odstupem 
času odezní, někdy vyžadují speciální léčbu. 

Nežádoucí účinky na ledviny a močové ústrojí: 

 některá cytostatika mohou poškodit funkci ledvin, u některých se může objevit 
podráždění močového měchýře. Prevencí je dostatečný hydratační – pitný režim, tzn. 
vypít 2–3 litry tekutin denně. 

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u mužů:  

 chemoterapie může snižovat počet spermií, poškozovat jejich funkci, způsobit 
neplodnost. Tento problém je možné prodiskutovat před zahájením léčby s lékařem 
a uložit sperma do banky spermií, kde je zmrazené, uložené neomezeně dlouho, 
pro případné použití v budoucnosti. 

 při chemoterapii by nemělo dojít k početí, protože spermie mohou mít poškození, 
které způsobí vývojovou vadu dítěte. Po ukončení chemoterapie je možné 
ve spolupráci s genetickou poradnou zjistit dobu, kdy už toto nebezpečí nehrozí.  

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u žen: 

 chemoterapie může poškozovat vaječníky a jejich hormonální funkci. Důsledkem 
toho mohou být nepravidelnosti v  menstruačním cyklu nebo jeho úplné zastavení. 
Poškození vaječníků může být příčinou dočasné nebo trvalé neplodnosti. Otěhotnění 
ženy v průběhu chemoterapie je zcela nevhodné pro vysokou pravděpodobnost 
poškození dítěte cytostatiky.  
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 problémy gynekologické v průběhu chemoterapie, vyplývající ze snížené hormonální 
funkce vaječníků, podobající se problémům v přechodu – klimakteriu, je možné řešit 
a zmírnit ve spolupráci s gynekologem. 

Nežádoucí účinky na srdce, oběh a plíce: 

 některá cytostatika mohou ovlivnit funkci srdce, ovlivnit srdeční rytmus, způsobit 
poruchy prokrvení srdce, způsobit dechové obtíže. Je nutné tyto příznaky ihned 
konsultovat s lékařem.  

Jaký je režim pacienta po chemoterapii: 

 vyhýbat se místům, kde hrozí přenos infekčních chorob (Městská hromadná doprava, 
supermarkety atd.)  

 veškeré změny zdravotního stavu hlásit ošetřujícímu lékaři 

 docházet na plánované kontroly k lékaři v plánovaném termínu 

 dodržovat dietní a jiná doporučená opatření 

 neopalovat se během období léčby 

 po chemoterapii se nedoporučuje řídit motorová vozidla  

 v době léčby chemoterapií je možné podstoupit očkování jen po poradě s Vaším 
lékařem 

Pokud je chemoterapie indikována, její nepodání vede ke snížení pravděpodobnosti 
vyléčení nebo zkrácení celkové doby přežití. 

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 

      


