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Endosonografie (EUS) 
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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:  

Endosonografie (EUS) je kombinované endoskopické a ultrazvukové vyšetření, které slouží k 

detailnímu zobrazení především slinivky, žlučových cest, žlučníku, levého jaterního laloku a 

dále stěny jícnu, žaludku a dvanáctníku. Pod EUS navigací lze také provést biopsii – odběr 

vzorku tkáně tenkou jehlou.  

 

Pokyny před vyšetřením: 

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody. 

Ke každému vyšetření, u kterého je předpoklad odběru tkáně (biopsie) nebo jiného zákroku 

(intervence) je třeba mít s sebou aktuální laboratorní výsledky 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 

 

Průběh vyšetření:  

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. Injekce způsobují ospalost.         

Po výše uvedené přípravě Vám lékař zavede endoskop do žaludku a dvanáctníku. Během 

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

Pokud je potřebné provést biopsii (odběr vzorku tkáně), zavede lékař tenkou jehlu do 

chorobně postiženého orgánu. Zavedení jehly je nebolestivé, pacient může pocítit pouze 

mírný tlak. Vyšetření trvá obvykle 10-20 minut, s biopsií 20-30 minut.  
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Po výkonu je pacient sledován na lůžku zdravotním personálem (obvykle 1-2 hodiny).  

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

 Je nezbytné, aby pacient odcházel z oddělení v doprovodu dospělé osoby (řidiče) 

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 a nepodepisovat právní 

dokumenty pro možnost ovlivnění rozhodování zbytkovými koncentracemi léků 

 

 

Alternativa výkonu:  

EUS doplňuje diagnostické informace získané takzvanými „zobrazovacími metodami“ jako je 

břišní ultrazvuk, CT, MR. V některých indikacích EUS nahraditelná není. Biopsii lze 

provádět také pod navigací břišního ultrazvuku nebo pod CT. EUS navigovaná biopsie ale 

často bývá nejvýhodnější možností.  

 

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 nebo poranění trávicí trubice v případě odběru biopsie je vzácné, rovněž tak 

zánětlivé komplikace po biopsii. V případě diagnostické EUS jsou tyto komplikace zcela 

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

 

Prohlašuji a svým 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: EUS / EUS s biopsií  

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne:  

 
    
       

Podpis lékaře, který poučení provedl:          Vlastnoruční podpis pacienta/ky 

 
 
 
………………………………………..                     ……………………………………. 

 
 
Pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat. Způsob projevu svobodné vůle nebo 

podpis zákonných zástupců u dětí a mladistvých do 18 let: 

 
 
……………………………………………………………………………………………….. 


