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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/a lékařem poučen/a o zdravotním výkonu, který mi má být proveden. 

 

Označení zdravotního výkonu: 

Intervenční radiologický výkon. Jde o skupinu výkonů zahrnující několik konkrétních 

zákroků jako: 

● punkce (jednorázové vypuštění dutiny vyplněné tekutinou) 

● drenáž (punkce s ponecháním drénu – hadičky k odtoku obsahu dutiny)  

● biopsie (odběr drobného vzorku tkáně) 

● kořenový obstřik (cílený vpich léku k nervu)  

● neurolýza (cílené přerušení nervů). 

Tyto výkony se provádějí za kontroly některou ze zobrazovacích metod – ultrasonografie 

(ultrazvuku), skiaskopie (rentgenového prosvěcování), CT (výpočetní tomografie). 

  

Účelem zdravotního výkonu je:  

Rozpoznání nebo upřesnění choroby (diagnóza) nebo její léčení (terapie). Někdy jde současně 

o kombinaci diagnózy a terapie. 

 

Průběh zdravotního výkonu:  

Výkon probíhá vleže dle přístupového místa na zádech, na břiše nebo na boku, za udržení 

sterilních podmínek (ochrana proti vzniku zánětu zavlečením bakterií z tělního povrchu). 

Je-li to potřeba, je při výkonu tlumena bolest nebo je pacient/ka uspán/a anesteziologickým 

týmem. 

 

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

● Krvácení. Zejména při poruchách krevní srážlivosti. Proto je nutné každou neléčenou 

i léčenou poruchu krevní srážlivosti a užívání léků ovlivňujících krevní srážlivost 

oznámit ošetřujícímu i radiologickému lékaři. 

● Infekce. I při správném dodržování všech zásad může výjimečně dojít k zavlečení  

původců zánětů do příslušné oblasti nebo k rozsevu již přítomných bakterií. 

● Další možné komplikace jsou různé dle oblasti a typu výkonu. Např. na hrudníku 

může dojít k propíchnutí plíce, v břiše propíchnutí střeva, v zádech podráždění nervu. 

Intervenční zákroky provádějí jen zkušení lékaři a rizika jsou vždy důkladně zvážena 

a porovnána s očekávaným přínosem výkonu. 
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● Všechny komplikace mohou být lehké nedůležité nebo významné. Významné mohou 

vyžadovat další výkony nebo chirurgickou operaci. Zcela výjimečně může dojít až 

k ohrožení života. 

● Při některých výkonech je použito rentgenových zobrazovacích metod. Rentgenové 

záření je ve velkých dávkách škodlivé, ale při těchto výkonech se používají jen malé 

dávky a přístroje podléhají přísným pravidelným kontrolám. Je vyloučeno, aby byl/a 

pacient/ka poškozen radiací. Výjimkou je těhotenství, v němž nelze bezpečně vyloučit 

poškození plodu a proto se tyto výkony provádějí pod rentgenovou kontrolou jen 

v případech vážného ohrožení zdraví matky nebo dítěte. 

● U některých výkonů může být použita kontrastní látka (tekutina viditelná rentgenem) 

nebo příslušné léky. Po jejich aplikaci může dojít k rozvoji nežádoucích účinků. To se 

může projevit různými příznaky od lehkých nezávažných až po těžké. Nezávažné jsou 

nevolnost až zvracení, pocit tepla či bolesti hlavy, krku, břicha, nucení na močení. 

Závažnějšími jsou poruchy vidění, kašel, kýchání, pocení, změny krevního tlaku, 

pulsu, vzácně poruchy dýchání, bezvědomí. Vzácně jsou možné i těžké celkové 

reakce,  zcela výjimečně s možností úmrtí. Pacient je proto povinen uvést jakékoliv 

alergické události v jeho minulosti odesílajícímu lékaři a lékaři na RTG oddělení. 

 

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 a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního  výkonu: 

 

Intervenční radiologický výkon. 

 

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

těhotenství. 

 

V Jablonci nad Nisou,  dne 

 

 

 ___________________________ 

     Vlastnoruční podpis pacienta/ky 

      

 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: 


