
Informovaný souhlas pacienta 

Vyšetření magnetickou rezonancí  
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Pracoviště: Radiodiagnostické oddělení 
  

 

Indikující lékař: _______________________________________  

 

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: 

Vyšetření magnetickou rezonancí s případným podáním kontrastní látky nitrožilně. 
  

Účelem tohoto zdravotního výkonu je: 

Objevení a zhodnocení případné choroby ve vyšetřované oblasti nebo kontrola a posouzení  

již známých změn. 
  

Zdravotní výkon bude probíhat takto:  

Před vstupem na vyšetřovnu je nutno odložit všechny kovové předměty - klíče, mince, propisky, 

brýle, veškeré ozdoby jako řetízky, náušnice, piercing, přístroje jako hodinky, mobilní telefony atd. 

Po vstupu na vyšetřovnu si lehnete na vyšetřovací stůl přístroje. Stůl s vámi zajede vyšetřovanou 

oblastí do tunelu. Po dobu vyšetření je nezbytně nutné se nehýbat. Vyšetření je nebolestivé, ale 

nepříjemný může být hluk vycházející z přístroje. Jeho síla Vás může vylekat. Pro případ, že budete 

mít při vyšetření nějaké potíže, budete mít v ruce signální balonek, jehož zmáčknutím přivoláte 

obsluhu přístroje. Vyšetření se obvykle skládá z více částí (při nichž se hluk z přístroje liší), celkem 

trvá 15-45 minut. V případě některých speciálních vyšetření může trvat i déle. 
  

Byl/a jsem dále poučen/a, že lékařem doporučený výkon je neškodný ke tkáním lidského těla, 

ale má svá rizika v případech přítomnosti některých předmětů v lidském těle. Proto zde 

odpovídám pravdivě a s vědomím ohrožení mého zdraví i života v případě nesprávné 

odpovědi (prosím zakroužkujte správnou odpověď): 
  

Mám kardiostimulátor nebo jiný přístroj ovlivňující činnost srdce. ano ne 

Měl jsem dříve kardiostimulátor nebo jiný přístroj a zbyly mi elektrody. ano ne 

Mám aneuryzmatickou cévní svorku (klip) ano ne 

Mám kochleární implantát (pro podporu slyšení).  ano ne 

Mám kovovou náhradu srdeční chlopně. ano ne 

Mám v těle nějaký jiný přístroj (inzulinovou pumpu nebo jiné). ano ne 

Mám v těle cévní svorky po operaci. ano ne 

Mám v těle kovovou kloubní náhradu nebo kov po operaci zlomeniny kosti. ano ne 

Mám v těle nějaká kovová cizí tělesa po úrazu (střepiny, špony, náboje atd.). ano ne 

Pracoval jsem někdy s kovy (kovoobrábění, nastřelování atd.). ano ne 

Mám v zubech staré amalgámové plomby. ano ne 

Mám v ústech kovové součásti zubní náhrady nebo kovová rovnátka. ano ne 

Mám v těle stenty (cévní výztuže) nebo jiné předměty v cévách (žilní filtry, ano ne 
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embolizační materiál). 

Jsem po operaci žlučníku nebo žlučových cest a mám v břiše svorky. ano ne 

Jsem po operaci páteře (jakékoliv). ano ne 

Mám nesnímatelný piercing nebo tetování materiálem obsahujícím kov. ano ne 

Podpis pracovníka MR, který provedl kontrolu odpovědí na otázky ve shora uvedené tabulce: 

 

 ___________________________ 
  

Dále prosím odpovězte na tyto otázky: 
  

Trpím klaustrofobií (strachem z uzavřeného prostoru). 

V případě, že ano, potřebuji celkové uspání? (Nutno oznámit na MR předem.) 

ano 

ano 

ne 

ne 

Trpím onemocněním ledvin. ano ne 

U žen: Jsem těhotná. V případě, že ano, udejte prosím týden: ano ne 
  

V některých případech může být při vyšetření použita kontrastní látka, která se aplikuje 

nitrožilně. Alergické reakce na MR kontrastní látky (cheláty gadolinia) jsou extrémně vzácné. 

Protialergická příprava se před vyšetřením nevyžaduje. Přesto je vhodné vědět, zdali pacient měl 

v minulosti nějakou alergickou reakci a personál je obeznámen s metodikou zvládání alergických 

reakcí. 
  

Máte alergii na jakýkoliv lék či kontrastní látku? ano ne 

Trpíte astmatem nebo sennou rýmou? ano ne 

  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a že jsem pravdivě 

odpověděl/a na otázky. Výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu: 
  

Vyšetření magnetickou rezonancí s případným podáním kontrastní látky nitrožilně. 

 

V _________________ , dne: ______________ 

 

 ___________________________ 

     Vlastnoruční podpis pacienta/ky 

 

 Jméno a 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 odesílajícího lékaře, který provedl kontrolu odpovědí na otázky: 

 

 

 ___________________________ 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl: 

 

 ___________________________ 


