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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 zdravotního výkonu: 

Gastroskopie 

 

Popis a účel výkonu:  

Endoskopické vyšetření horní části trávicího traktu (jícen, žaludek, dvanáctník). Cílem je 

odhalení chorobného procesu nebo kontrola již známé choroby. 

 

Příprava před vyšetřením: 

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  
 

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 

 

Průběh vyšetření:  

Před vyšetřením je nutné vyjmout zubní protézu. Po znecitlivění polykacích cest sprejem je 

do úst vložen náustek, který je nutno lehce stisknout zuby nebo dásněmi. Na žádost pacienta 

nebo dle zvážení lékaře mohou být podány nitrožilně zklidňující léky a léky proti bolesti (tzv. 

analgosedace). Injekce má zajistit klidný průběh vyšetření. Po uložení pacienta na levý bok 

lékař zavede endoskop do jícnu, žaludku a dvanáctníku. V průběhu vyšetření lze volně dýchat 

a sliny nechat vytékat do připravené buničiny. Samotné vyšetření není bolestivé, ale 

rozfouknutí žaludku vzduchem může způsobovat pocit plnosti či potřebu k říhnutí.  Během 

vyšetření  je možné odebrat biopsii, odstranit polyp nebo provést plánový výkon. V případě 

krvácení toto zastavit. Uvedené léčebné procedury jsou nebolestivé, vyšetření však může trvat 

déle.  
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Po aplikaci nitrožilní analgosedace (podání zklidňujících léků a léků proti bolesti): 

 Je doporučen odchod z oddělení v doprovodu dospělé osoby  

Dále po dobu 24 hodin po analgosedaci:  

 Je zakázáno řídit motorová vozidla, jezdit na kole, obsluhovat stroje či vykonávat jiné 

činnosti vyžadující zvýšenou pozornost 

 Je zakázáno pít alkohol 

 Nečinit v den výkonu významná a právní rozhodnutí, nepodepisovat právní 

dokumenty pro možnost ovlivnění rozhodování zbytkovými koncentracemi léků 

 

Alternativní možnosti výkonu:  

Rentgenové vyšetření trávicí trubice je metoda diagnostická bez možnosti odběru biopsie 

nebo léčebného zákroku.  

 

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

Krvácení nebo poranění trávicí trubice v případě terapie (rozšiřování zúžených míst trávicí 

trubice, odstraňování polypů, atd.). V případě diagnostické gastroskopie jsou tyto komplikace 

raritní. Komplikace se mohou projevit i s několikadenním odstupem od zákroku.  

 

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: Gastroskopie 

 

 

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: 

 

 

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


