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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 a popis zdravotního výkonu: 

Terapeutická endosonografie je endoskopickým zákrokem, který navazuje na diagnostické 

endosonografické vyšetření – EUS (viz. informovaný souhlas „Endosonografie-EUS“).  

Pod ultrazvukovou navigací a obvykle také za rentgenové kontroly se provádí vnitřní drenáž 

patologické dutiny, která obsahuje většinou hnis a/nebo zánětlivě změněné tkáně. Lze také 

propojovat orgány (žaludek, žlučník, střevní kličky) - v závislosti na charakteru onemocnění.  

 

Pokyny pro pacienty před vyšetřením: 

 

Uvedené výkony se obvykle provádějí u hospitalizovaných pacientů.  

 

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  

 

Před výkonem je nutná kontrola Vašich laboratorních výsledků - 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 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto: 

Vyndejte a uložte snímatelné zubní náhrady. Odložte a uschovejte šperky a hodinky.  

Vleže na vyšetřovacím lůžku dostanete nitrožilní injekci s léky na zklidnění, proti bolesti a na 

uvolnění trávicí trubice. Často také antibiotika.  
 

Většina výkonů je prováděna za přítomnosti anesteziologa a v celkové anestézii.  
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Lékař – endoskopista Vám zavede ultrazvukový endoskop do jícnu, žaludku nebo 

dvanáctníku.  Následně provede propojení trávicí trubice (jícen, žaludek, dvanáctník, tenké 

střevo) a cílové dutiny nebo kličky střevní. Toto propojení zajišťuje trubička (stent), kovová 

nebo plastiková.  

Určité výkony (drenáže) se také provádějí přes konečník nebo tlusté střevo.   

Některé chorobné stavy vyžadují opakované endoskopické zákroky jako je čištění 

patologických dutin, výměny stentů atd.  
 

Spektrum výkonů je rozmanité, lékař Vám konkrétní typ zákroku předem vysvětlí.  

 

Alternativa výkonu: 

Alternativou uvedených výkonů může být operační řešení nebo zákrok provedený „zvenčí“ – 

přes kůži pod navigací ultrazvuku nebo CT. Konkrétní možnosti prodiskutujete s lékařem.  

 

Pokud máte v souvislosti s endoskopickým výkonem jakékoliv dotazy, neváhejte se s nimi 

obrátit na vyšetřujícího lékaře. 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a  poučen/a, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

Krvácení do zažívací trubice (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) nebo do dutiny břišní, 

perforace (proděravění) zažívací trubice, infekční komplikace v místě zákroku. Některé 

komplikace mohou vyžadovat operační zákrok. 

 

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:  Terapeutická endosonografie:  

 

 

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: 

 

 

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


