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

Pracoviště: Radiodiagnostické oddělení 

 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 

 

Pacient/ka: 

 

 

 ----------------------------------------------------------- 

             Jméno, příjmení, datum narození 

 

 

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

 

Označení zdravotního výkonu:   

Irrigografie. 

  

Účelem tohoto zdravotního výkonu je:  

Zjištění případných změn tlustého střeva nebo kontrola již známých změn. Případně kontrola 

po operaci. 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto:  

Po ulehnutí na lůžko rentgenového přístroje bude do konečníku laborantem/kou zavedena 

rourka, jíž bude střevo naplněno kontrastní látkou. Poté lékař rentgenolog střevo prohlédne 

a osnímkuje. Délka vyšetření je 15-30 minut.  

 

Byl/a jsem dále poučen/a, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

 

● Irrigografie je rentgenová  vyšetřovací metoda zatěžující pacienta rentgenovým 

(ionizačním) zářením. Radiační dávka je monitorovaná a náležitě optimalizovaná dle 

nejmodernějších standardů. Poškození pacienta zářením je vyloučeno. Výjimkou je 

těhotenství, v němž nelze bezpečně vyloučit poškození plodu a proto se irrigorafie   

při těhotenství neprovádí. 

 

● Naprosto výjimečně může dojít k proděravění střeva při zavádění rourky do konečníku 

nebo při plnění střeva. Jde o komplikaci neobvyklou, způsobenou určitými 

onemocněními střeva nebo nezahojenými následky po zákrocích na střevu, jako je 

například odstranění polypu. Pokud Vám byl nějaký výkon na střevu v posledním 

měsíci prováděn, oznamte to ošetřujícímu lékaři i lékaři na RTG oddělení.  

 Proděravění střeva je závažná komplikace vyžadující chirurgické zašití otvoru ve stěně 

střeva. 
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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: 

 

Irrigofrafie. 

 

U žen je tento podpis brán jako prohlášení, že si nejsou vědomé případného těhotenství. 

 

V Jablonci nad Nisou,  dne 

 

 

 

 ___________________________ 

     Vlastnoruční podpis pacienta 

 

      

 Podpis svědků poučení a souhlasu 

pacienta, pokud pacient není schopen se 

vlastnoručně podepsat, nebo podpis zákonných 

zástupců např. u dětí a mladistvých do 18 let: 

 

 

 ___________________________ 

 

 

 ___________________________ 

 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl: 

 

 

______________________________ 
 


