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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: 

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) je kombinované endoskopické a 

rentgenové vyšetření, které slouží k zobrazení vývodů žlučového systému, případně vývodů 

slinivky břišní. Většinou následuje léčebný zákrok. V případě EURCP je navíc používáno i 

zobrazení ultrazvukové. 

 

Pokyny pro pacienty před vyšetřením ERCP/EURCP: 

Vyšetření se provádí u hospitalizovaných pacientů, jen výjimečně ambulantně.  

 

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  

 

U žen v reprodukčním věku se vyšetření kromě akutních případů provádí v prvních 10 dnech 

menstruačního cyklu.  

 

K vyšetření je nutný laboratorní výsledek 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.  

Těsně před výkonem Vám bude na sliznici úst a krku podán sprej pro místní znecitlivění. Poté 

dostanete nitrožilní injekci s léky na zklidnění, proti bolesti a na uvolnění trávicí trubice, 

event. antibiotika. Dle potřeby je k výkonu přizván anesteziolog. Tyto postupy mají zajistit 

bezpečný a klidný průběh vyšetření. Injekce způsobují ospalost. 
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Po této přípravě Vám lékař zavede přístroj do žaludku a dvanáctníku. Během vyšetření 

dýchejte klidně nosem, sliny nepolykejte a nechte je vytékat do připravené buničiny.  

Do žlučových cest nebo do vývodu slinivky břišní se podává kontrastní látka. Náplň je 

hodnocena pod rentgenovou kontrolou. Podle charakteru nálezu navazují další léčebné 

postupy.  

Pokud si to povaha Vašeho onemocnění žádá, je během zákroku naříznuta Vaterova papila 

(vyústění žlučových a slinivkových cest). Dále se provádí drcení a odstranění kamenů, někdy 

i za pomoci miniaturního přístroje – cholangioskopu. Dále je možno rozšířit (dilatovat) a 

zprůchodnit zúženiny vývodů zavedením plastových nebo kovových výztuží (trubiček). 

Pokročilé endoskopické metody, tzv. ultrazvukem navigované drenáže, umožňují speciální 

typy drenáží žlučových a slinivkových cest. Vyšetření trvá v průměru 20-30 minut, u 

léčebných výkonů i déle.  

 

Po ERCP/EURCP vyšetření je doporučen krátkodobý pobyt v nemocnici z důvodu sledování 

pacienta po výkonu, včetně kontroly krevních odběrů. Tím jsou minimalizovány eventuální 

komplikace, které mohou po zákroku nastat. Komplikace mohou výjimečně prodloužit pobyt 

v nemocnici, případně si vyžádat chirurgický výkon. Tyto komplikace nejsou časté.  

 

Alternativa výkonu: 

Jako alternativu tohoto výkonu lze provést MRCP (vyšetření magnetickou rezonancí), 

vyšetření je však pouze diagnostické, bez možnosti léčebného zásahu. 

 

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: 

Podráždění až zánět slinivky břišní, krvácení z rozetnuté Vaterovy papily, perforace 

(proděravění) trávicího traktu. 

 

 

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:  ERCP/EURCP 

 

 

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: 

 

 

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


