
 

DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP 

   

Příprava pacienta před selektivní koronarografií  

 

 

Značka: PSKSSP/OP/2012/10 

 

 

TYP STANDARDU: procesuální 

 

KDO HO VYDÁVÁ, SCHVALUJE   

Odborný garant: Pracovní skupina kardiologických sester a spřízněných profesí 

Schválil:  Výbor PSKSSP ČKS o.s. 

Zpracovatelé:  Bc. Dagmar Hetclová 

Kontaktní osoba: Bc. Dagmar Hetclová, psok@kardio.cz  

 

DEFINICE  

Selektivní koronarografie je invazivní vyšetřovací metoda, která pomocí RTG záření a 

kontrastní látky zobrazí koronární tepny, dle nálezu lékař rozhoduje o dalším postupu. 

Kvalitní přípravou pacienta se snižuje možnost komplikací. 

 

VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ A ZKRATEK  

a.r. – arteria radialis 

a.f. – arteria femoralis 

EKG - elektrokardiograf 

PŽK – periferní žilní katétr 
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SKG – selektivní koronarografie 

CÍL  

Ošetřovatelský standard je zpracován tak, aby byl pacient za stanovených podmínek připraven 

k výkonu a předešlo se tím možným komplikacím. Pacientovi bude poskytnuta kvalitní 

ošetřovatelská péče. 

Struktura (S) 

S1  Kompetentní osoby 

Všeobecné sestry, sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči dle Vyhlášky MZ 

ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků. 

S2 Prostředí  

 Angiosál vždy s možností monitorace vitálních funkcí a aplikace kyslíku.  

S3 Pomůcky  

Tlakoměr, fonendoskop, EKG přístroj, dokumentace, dle aktuálního stavu injekční dávkovač, 

infuzní pumpa, defibrilátor. 

S4 Dokumentace 

Dokumentace pacienta.  

Proces (P) 

Sestra: 

P1 Představí se pacientovi, dotazem a kontrolou identifikačního náramku zkontroluje identitu 

pacienta. 

P2 Seznámí pacienta s výkonem přiměřeně jeho věku, zdravotnímu stavu a chápání.  

P3 Připraví k podpisu informovaný souhlas s výkonem. 

P4 Provede 12-ti svodový záznam EKG 
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P5 Za aseptických podmínek zajistí PŽK. 

P6 Provede kontrolu výsledků, které si pacient přináší s sebou. V případě potřeby provede 

odběry před výkonem dle ordinace lékaře a následnou kontrolu hodnot. 

P7 Provede kontrolu oholení místa vpichu, popřípadě oholí místo vpichu a.r., a.f. 

P8 Poučí pacienta na dostatečný příjem tekutin i v den výkonu, zákaz příjmu stravy v den 

výkonu. 

 

Výsledek (V) 

V1 Pacient je připraven k výkonu SKG.  

V2 Pacient je informován o dalším postupu. 

V3 Ordinace lékaře jsou splněny. 

V4 Je proveden řádný záznam do dokumentace. 

 

KOMPLIKACE 

Infekce. 

Patologické výsledky laboratorních vyšetření. 

Sytost pacienta. 

Nespolupráce.  

Krvácení po punkci artérie.     

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ   

Je nutné dát pacientovi podepsat (před výkonem) informovaný souhlas.  


