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Systémová trombolýza 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o systémové trombolýze.  
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 systémová trombolýza:  
Systémová trombolýza s nitrožilním podáním látky rt-PA je léčebnou metodou jen v akutní 
fázi cévní mozkové příhody, pomocí níž lze někdy zprůchodnit uzavřenou mozkovou tepnu. 
Je určena pacientům s cévní mozkovou příhodou do 3 někdy i až 4,5 hodin od vzniku 
příznaků. Pacienti musí splňovat přísná kritéria uvedená v Národním standardu ČR. 
Pacient musí být starší 18 let s klinickou diagnózou cévní mozkové příhody a jasným 
neurologickým postižením. Před výkonem musí být provedeno CT mozku, které musí 
vyloučit nitrolební krvácení a rozvinutou ischémii v povodí postižené tepny. Též jsou 
omezení laboratorní vyplývající z odběru krve, systémová trombolýza zvyšuje 
pravděpodobnost úpravy Vašeho zdravotního stavu o 30 %. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem provedení systémové trombolýzy je fakt, že jste utrpěl cévní mozkovou příhodu, 
která je způsobená uzávěrem mozkové tepny. Jedná se o velmi vážné onemocnění s rizikem 
úmrtí 20–25 % do 3 měsíců a s velkým rizikem trvalých následků. Jednou z možností snížit 
riziko trvalých následků je systémová trombolýza. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Léčbu lze podat pouze na jednotce s intenzivním sledováním, a to jen u pacientů, kteří 
splňují všechna kritéria pro podání léčby. Před léčbou je nutné provést CT mozku 
a základní odběry. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Lék se podává nitrožilně dávkovačem po dobu 60 minut. Během této doby a následujících 
24 hodin je pacient intenzivně sledován na jednotce emergency, intenzivní péče. 

 
 
 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Největším rizikem systémové trombolýzy je krvácení do mozku, které zhorší klinický stav 
pacienta. Vyskytuje se u 6,4 % pacientů. Nezávažnými komplikacemi jsou drobná krvácení 
z ran nebo do zažívacího a močového traktu. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po aplikaci systémové trombolýzy je nutné sledování na jednotce intenzivní péče po dobu  
2–7 dní.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu:  
Jen v některých případech se může zvažovat u ischemické cévní mozkové příhody léčba 
neuroradiologická (tedy cestou přes tepenný systém se vstupem přes tříslo), nebo 
neurochirurgický výkon na krkavici. 

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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