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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: 

Defekografie. 

 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je:  

Zjištění případných odchylek od normálního průběhu vyprazdňování tlustého střeva. 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto:  

Nejprve proběhne příprava, při níž je potřeba naplnit tenké střevo kontrastní látkou (pacient 

vypije), dále naplnit tlusté střevo rourkou do konečníku (provede rentgenový laborant) 

a naplnit močový měchýř cévkou (provede rentgenový laborant). Poté následuje samotné 

vyšetření na speciální toaletě vsunuté do rentgenového přístroje. Trvání vyšetření ovlivňuje 

nejvíce rychlost vyprazdňování tlustého střeva. 

 

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

 

● Defekografie 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 defekografie  

při těhotenství neprovádí. 

 

● Pro zobrazení střev je aplikována baryová kontrastní látka, na kterou se nevyskytují 

nežádoucí reakce. Výjimečně jen může zhoršit zácpu, pokud k ní má pacient sklon. 

Pro zobrazení močového měchýře se aplikuje vodná jódová kontrastní látka. Po její 

aplikaci může velmi vzácně dojít k rozvoji nežádoucích účinků. Ty se mohou projevit 

různými příznaky a to 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. 



 

IS RDG 03 Defekografie.doc, verze 02  2/2 

Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838 

 

 

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: 

 

Defekografie. 

 

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: 

 

 

______________________________ 

 

 
 


