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Zdravotnické zařízení:   Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

Pracoviště:  Gastroenterologie 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 
 

 

Pacient/ka: 

 

  _______________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 

 

Označení zdravotního výkonu:  

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) 

 

Popis:  

Jedná se o zavedení výživové sondy přes břišní stěnu do žaludku. 

 

Účel zavedení PEG:  

V případech, kdy pacient nemůže přijímat ústy potravu z různých důvodů, je třeba zajistit 

jeho výživu. Jednou z možností jak toho dosáhnout je zavedení PEG. 

PEG slouží jako cesta podání potravy do zažívacího systému. Jde o uměle vytvořený krátký 

kanálek (délky 2-4cm), jehož jeden otvor ústí na kůži břišní stěny a druhý do žaludku. 

Kanálkem prochází speciální sonda (tzv. gastrostomický PEG set), který slouží k aplikaci 

výživy a brání úniku stravy mimo žaludek  

 

Příprava:  

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  

K vyšetření s sebou také přineste laboratorní výsledek krevního obrazu a srážlivosti krve 

(zajistí odesílající lékař). 

 

Důležité: 

Přineste s sebou sepsaný seznam všech aktuálně užívaných léků! 

Informujte sestru a ošetřujícího lékaře v případně, že: 

 - užíváte léky na ředění krve (př. Clexane, Fraxiparine, Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, 

Lixiana, Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, Stacyl, Godasal, Trombex, Clopidogrel, Efient, 

Brilique, Ticagrelor, apodob.) 

- jste v minulosti měl alergickou reakci na kterýkoliv lék 

- trpíte poruchou srážlivosti krve nebo krevní chorobou s nízkým počtem krevních destiček 

- máte implantovaný kardiostimulátor nebo kardiodefibrilátor 

 

Průběh výkonu: 

Pacientovi je nitrožilně podáno antibiotikum. Výkonu je přítomen anesteziolog, který 

zajišťuje krátkodobou celkovou nitrožilně podanou narkózu. Lékař zavede pacientovými ústy 

endoskop (gastroskop) do jícnu a žaludku. Za endoskopické kontroly dojde k propíchnutí 

břišní stěny a přední stěny žaludku jehlou. Následně zavedený vodící drát slouží k protažení 
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sondy do žaludku a ven přes břišní stěnu. Sonda (PEG) se připevní fixátorem ke kůži. Správná 

poloha sondy v žaludku se závěrem ověří endoskopicky.  
 
 

Komplikace: 

Může se vyskytnout infekce břišní stěny v místě zavedené sondy. Vzácně může dojít ke 

krvácení, vzniku hematomu (krevní sraženiny v břišní stěně) nebo k poškození jiných orgánů 

(tenkého a tlustého střeva). 

 

Alternativní možnosti výkonu:  

Alternativním postupem je chirurgické zavedení gastrostomické sondy, pokud není možné 

zavést endoskop do jícnu nebo žaludku (zúžení neprostupné pro endoskop).  

 

Po výkonu: 

Po výkonu je pacient vždy hospitalizován. Jsou mu podávána antibiotika a je postupně 

zatěžován tekutou stravou aplikovanou do sondy (PEG). Hospitalizace většinou trvá 3 dny. 

Během hospitalizace je pacient nebo jeho zákonný zástupce poučen o podávání výživy a péči 

o  PEG.  

 

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

 

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

s provedením zdravotního výkonu:  Perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: 

 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl:    Vlastnoruční podpis pacienta/ky: 

 

 

…………………………………………..                  .……………………………………… 

 

Pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat, uveďte důvody, a jak pacient projevil 

svou vůli, podpis svědka nebo podpis zákonných zástupců u dětí a mladistvých do 18 let: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………    


