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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:   Anoskopie 

 

 

Popis a účel výkonu: 

Jedná se o vyšetření řitního kanálu anoskopem – krátkým kovovým přístrojem rourovitého tvaru. 

Při vyšetření je možno cíleně odebrat vzorek tkáně (biopsie), event. provést další zákroky jako 

jsou: ligace hemorhoidálních uzlů, ošetření řitní trhliny, polypektomie (odstranění polypů – 

slizničních či kožních výrůstků), ošetření krvácení, dilatace (rozšíření) stenózy (zúžení análního 

kanálu). 

Diagnostické vyšetření trvá v průměru 2-5 minut. Léčebný zákrok může trvat 10-20 minut.  

 

 

Příprava před vyšetřením: 

Den před vyšetřením pouze tekutá strava. Večer před vyšetřením zavést do konečníku glycerinový 

čípek, ráno před vyšetřením zavést druhý glycerinový čípek. 

Výjimečně, dle indikujícího lékaře je nutné očistit dolní část střeva speciálním klyzmatem 

(přípravek Yal nebo Salinické klysma).  

V určených případech (plánované výkony typu polypektomie, dilatace stenózy) je nutné přinést s 

sebou laboratorní výsledky - krevní obraz a srážlivost krve. Tato vyšetření Vám zařídí lékař 

doporučující vyšetření. 

 

 

Průběh vyšetření: 

Výkon se standardně provádí bez podání analgosedace (zklidňující léky a léky proti bolesti), ale 

v konkrétním případě lze tyto léky podat nitrožilně, případně provést výkon v celkové anestézii za 

přítomnosti ARO lékaře. Například u plánovaného výkonu typu divulze anu (roztažení řiti), 

odstranění polypu nebo výčnělku nebo na přání pacienta. Podané léky mohou způsobovat 

ospalost. Vyšetření probíhá vleže na levém boku nebo na gynekologickém stole. Lékař Vám 

nejprve vyšetří konečník manuálně a poté zavede přístroj, který je zvlhčován gelem. Postupně tak 

bude prohlédnutý řitní kanál a proveden případný diagnostický nebo léčebný zákrok.  
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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 a nepodepisovat právní dokumenty 

pro možnost ovlivnění rozhodování zbytkovými koncentracemi léků 

 

Byl/a jsem dále poučen/a, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

Bezpečnost vyšetření je vysoká ale i při anoskopických léčebných výkonech může dojít ke 

komplikacím, které si mohou vyžádat přijetí do nemocnice nebo další výkon. Mezi tyto 

komplikace patří především krvácení a bolestivost. 

 

Alternativní vyšetření:  

Zhodnocení stavu análního kanálu na operačním sále (vyšetření v narkóze), případně chirurgický 

zákrok. Částečnou informaci o stavu análního kanálu podává manuální vyšetření.  

 

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: Anoskopie 

 

 

 

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: 

 

 

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


