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Je využitie ablačnej sály na implantaciu kardiostimulátorov/defibrilátorov spojené s vyšším 
rizikom výskytu komplikácií? 
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Úvod: Implantácia TKS/ICD si vyžaduje prísne opatrenia na zabezpečenie sterility pri výkone na 
zníženie výskytu komplikácií vedúcich k opätovnej hospitalizácii. Prevádzka oddelenia si však 
niekedy vyžaduje využiť kapacitu voľnej ablačnej sály na vykonanie implantácie ako alternatívy 
k vyťaženej implantačnej sále. Navyše, vyšší vek pacienta môže byť dôvodom nežiaduceho 
správania po implantácii pre sťažené chápanie dočasných fyzických obmedzení. Cieľom našej 
práce bolo porovnať  komplikácie spojené s implantáciami TKS/ICD na ablačnej sále ako 
„neštandardného“  výkonu v podmienkach nášho centra ako aj sledovať, či vyšší vek pacientov 
je spojený s ich častejším výskytom.   
Súbor a výsledky: V našej práci sme analyzovali výskyt včasných komplikácií v priebehu 1,5 roka 
spojených s implantáciou TKS/ICD vyžadujúcich opätovný zákrok na intervenčnej sále. Do 
súboru bolo zaradených 89 pacientov s komplikáciou pri implantácii tks/icd v našom centre, čo 
je 6,04 % z celkového počtu implantovaných prístrojov (1473). Na ablačnej sále bolo v danom 
období vykonaných 82 implantačných zákrokov, z toho boli s komplikáciou spojené 2 výkony, čo 
je porovnateľné s implantačnou sálou (87 komplikácií z 1391 implantácií, NS, p=0,32).  
Sledovaná skupina pacientov mala priemerný vek 71,4±13,4 rokov, z toho skupinu nad 75 rokov 
(75+) tvorilo 52,8%. V skupine 75+ bol výskyt všetkých komplikácií 6,5%, podobne ako u 
mladších pacientov (5,6%).  Výskyt dislokácií elektród  bol medzi vekovými skupinami 
porovnateľný (49% v skupine 75+, 50% v skupine 75-, NS) podobne ako prítomnosť infekcií 
(23,4% v skupine 75+, 28,5% v skupine 75-, NS).   
Záver: Implantácie na ablačnej sále predstavujú vo vhodných podmienkach bezpečnú 
alternatívu na implantáciu TKS/ICD bez nárastu rizika komplikácií, čo môže prispieť k 
plynulejšiemu chodu oddelenia bez prolongácie hospitalizácie z kapacitných dôvodov. Navyše, 
zvýšený vek nepredstavuje zvýšené riziko možných komplikácií vo včasnom období od 
implantácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


