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  Informovaný souhlas  o zhotovení arteriovenosní spojky-shunt 
 

 

Pacient:_____________________________________________________________________ 
Jméno,příjmení,datum narození 

 

 

Lékař, který provedl poučení: 

 

Dnešního dne jsem byl lékařem poučen o zdravotním výkonu, který mi má být proveden. 

 

 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je: spojka mezi tepnou a žílou  za účelem  dialýzy 

 
 

         Přicházíte na chirurgické oddělení,kam jste byli odesláni z nefrologické ambulance 

hemodialyzačního oddělení,kvůli zhotovení arteriovenosní spojky. 

Tato spojka spočívá ve spojení tepny a žíly,buď na předloktí,paži nebo stehně. 

Po několika týdnech by se měla v podkoží končetiny objevit rozšířená žíla,která ja plněna krví 

z tepny,s ní spojené.Tato žíla,bude Váš cévní přístup pro hemodialysu,kterou budete mít 

několikrát v týdnu dle doporučení nefrologa. 

Jistě jste již dříve byli poučeni o nutnosti dialysy kvůli onemocnění Vašich ledvin,které 

nestačí odfiltrovat odpadní látky z Vaší krve. 

 

 

Operace  spojky mezi tepnou a žílou bude probíhat takto:  
 

           Tato spojka se zakládá nejčastěji  na dolním předloktí horní končetiny,zpravidla na 

druhé straně,než je končetina dominantní/u praváka vlevo,u leváka vpravo/. 

Tato operace se provádí v místním znecitlivění.Nejsou-li dle předoperačního vyšetření cévy 

na dolním předloktí vhodné k operaci,spojka se založí v loketní jamce horní končetiny,ale 

tady je již zpravidla třeba celkové anestézie nebo anestézie svodné,o čemž Vás detailně před 

operací  poučí Váš  anesteziolog/lékař,který Vás při operaci bude uspávat/.Jestliže po operaci 

nenastanou komplikace/krvácení,uzávěr AV spojky,zánět/strávíte na chirurgickém oddělení 

několik dní a potom Vás budeme kontrolovat ambulantně.  

 

Možné pooperační komplikace a rizika operace:  
 

              Musíme Vás,ale upozornit,že tyto operace nejsou jednoduché technicky i pooperační 

průběh bývá někdy komplikovaný možným uzávěrem spojky a zánětem v ráně ,protože 

Vaše cévy jsou změněny následkem nedostatečnosti ledvin a Vaše krevní srážlivost je také 

tímto onemocněním ovlivněna,takže se spojka někdy může samovolně uzavřít.Stejně jako u 

jakékoliv operační rány může dojít k poruše hojení nebo k infekční komplikaci v ráně,ale o 

těchto problémech Vás budeme podrobně informovat během Vaší hospitalizace. 

 



Závěrem je nutné říci,že po založení AV spojky musíte ve spolupráci s chirurgem a 

personálem dialyzačního oddělení pečovat o Váš cévní přístup také sami. 

Co to znamená?Nenechat si odebírat krev z horní končetiny,kde je cévní přístup,nenechat si 

na ní měřit krevní tlak ,nenosit trička nebo blůzky s těsnými rukávy,vyvarovat se tupého nebo 

ostrého zranění horní končetiny a nenechávat horní končetinu zbytečně dlouho ohnutou 

v lokti. 

Během hospitalizace se můžete na cokoliv zeptat a my věříme,že dobře rozvinutý a 

průchodný cévní přístup na paži nebo předloktí,výrazně zvýší kvalitu Vašeho života v dalších 

letech.                                                                    

                                

Beru na vědomí, že po provedení uvedeného zdravotního výkonu budu  omezen v obvyklém 

způsobu života a v pracovní schopnosti. 
 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že  lékař, který mi 

poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného 

souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního  výkonu, který je popsán v přiložené příloze. 
 

 

Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících 

neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví 

souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k 

záchraně mého života nebo zdraví. 

 

V     Táboře            dne 

_____________________________ 

        Vlastnoruční podpis pacienta 

Podpis lékaře, který poučení provedl:                            


