
Informovaný souhlas pacienta 
MR vyšetření pánve s použitím 

endorektální cívky 
 

 

IS RDG 07 Endorektální MR vyšetření prostaty.doc, verze 02  1/2 

MR pracoviště Jablonec nad Nisou, tel. 483 345 867, Nemocniční 4446/15, 466 01, IČ 00829838 
 

 

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

Pracoviště: MR pracoviště, Radiodiagnostické oddělení 

 

 

Lékař, který provedl poučení: ____________________________________  
 

Pacient/ka: 

 

  _____________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 
 

Poučení pacienta 

o výkonu: MR vyšetření prostaty s použitím endorektální cívky 

Označení zdravotního 

výkonu, jeho provedení 

příprava na vyšetření: 

 

Endorektální MR vyšetření prostaty se provádí speciální konečníkovou cívkou 

získávající signál z bezprostředního okolí konečníku a malé pánve, čímž je 

dosaženo optimálního zobrazení prostaty. 

Zhodnocením získaného obrazu vyšetřující lékař posuzuje případné patologické 

změny. 

 

Příprava: Před vyšetřením je třeba dokonale vyprázdnit konečník a předejít tak 

komplikacím při provádění samotného vyšetření a ovlivnění jeho kvality. 

Vyprázdnění je dosaženo řízenou defekací pomocí glycerinových čípků.  
Večer před vyšetřením je třeba zavést do konečníku první glycerinový čípek, 

ráno před vyšetřením pak druhý glycerinový čípek. Po aplikaci dojde ke dráždění 

ke stolici a vyprázdnění. 

Provedení výkonu a 

prospěch výkonu:: 

 

Postup vyšetření: Výkon se standardně provádí bez podání premedikace 

(zklidňující léky a léky proti bolesti), v konkrétním případě lze však s ohledem na 

pacienta tyto léky podat nitrožilně, výjimečně pak provést výkon v anestesii za 

přítomnosti ARO lékaře. Podané léky mohou způsobovat ospalost. 

Vyšetření probíhá vleže na zádech na vyšetřovacím stole, obdobně jako standardní 

MR vyšetření. 

Zdravotnický pracovník nebo lékař Vám pak zavede endorektální sondu vlhčenou 

gelem a po zavedení ji rozvine v konečníku malým množstvím vzduchu. 

Cívku budete mít zavedenou po celou dobu vyšetření, tedy cca 30-40 minut. 

Po ukončení vyšetření bude vzduch vypuštěn a cívka vyjmuta. 

 

Možné komplikace: 

/rizika, důsledek léčby, 

bolestivost/ 

 

Zavedení cívky může být nepříjemné, avšak komplikace jsou raritní. Při 

onemocnění konečníku či postižení střevní stěny může dojít k bolestivosti, 

krvácení, v krajním případě k perforaci (protržení) střeva. 

Jakékoli bolestivé vjemy je třeba bezprostředně sdělit personálu pracoviště, a to 

nejen při zavádění cívky, ale i v době po vyšetření. 

 

Alternativy výkonu a 

výhoda výkonu: 

 

Alternativou je MR ( magnetická rezonance) malé pánve bez zavedení 

endorektální cívky. Jak však bylo uvedeno výše, důvodem pro provedení vyšetření 

se zavedenou endorektální cívkou je výrazní zvýšení získaného signálu z malé 

pánve bez vlivu okolních struktur, a tím výrazné zvýšení kvality získaných obrazů 

a dat.  
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Režim po výkonu, 

omezení, event. změny 

ve zdravotní  

způsobilosti, PN, 

následná hospitalizace: 

Po vyšetření: 

Po nekomplikovaném vyšetření je možno ihned opustit nemocnici, v případě 

podání tlumících léků až po odeznění jejich účinků a nejlépe v doprovodu blízké 

osoby. V den podání tlumících léků není dovoleno řídit motorová vozidla a 

vykonávat práce a obsluhovat zařízení, která vyžadují zvýšenou pozornost. 

Doporučujeme nečinit významná a právní rozhodnutí, nepodepisovat právní 

dokumenty pro možnost ovlivnění zbytkovými koncentracemi zklidňujících léků, 

respektovat doporučení a ordinace vyšetřujícího lékaře. 

Upozorňujeme na důležitost včasného oznámení obtíží v souvislosti s vyšetřením 

(krvácení, silné bolesti, vysoká teplota atd.). 

Kontakt v pracovní době na pracoviště magnetické rezonance: 483 345 867. 

Mezi 15:30–7:00 hod. kontakt na pohotovostní chirurgickou ambulanci: 

483 345 114.  

 

 

 

Poučení o právech 

pacienta: 

Pacient má právo: 

- svobodně rozhodovat o své léčbě či vyšetřeních 

- s výkonem souhlasit nebo nesouhlasit 

- výkon odmítnout v kterékoliv fázi jeho provádění 

- svobodně svůj souhlas odvolat 

Vyslovení souhlasu 

klienta (pacienta): 

Prohlašuji, že jsem od lékaře obdržel(a) plnohodnotné a vyčerpávající informace o 

účelu a provedení výkonu, jeho prospěchu, o možných rizicích a o případných 

alternativách výkonu a těmto informacím jsem plně porozuměl. 

Prohlašuji, že jsem mohl(a) klást lékaři doplňující otázky, na které mi bylo řádně 

odpovězeno. 

Prohlašuji, že výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. 

Datum a hodina:  

Razítko a podpis lékaře, 

který poskytl 

informace: 

 
Podpis klienta (pacienta) 

nebo zákonného 

zástupce: 

 

Jméno, a příjmení a podpis svědka v případě, že se 

klient (pacient) nemůže podepsat: 
 

Jakým způsobem 

vyjádřil klient (pacient) 

souhlas a důvod proč se 

nemůže podepsat: 

 

 


