
Informovaný souhlas pacienta 
 

Enteroskopie  
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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:  

Enteroskopie  
 

Popis:  

Jedná se o endoskopické vyšetření tenkého střeva.  

Enteroskopii dělíme na horní a dolní - dle způsobu dosažení tenkého střeva. 

 

Účel výkonu: 

Zhodnocení eventuálního chorobného procesu ve vyšetřované oblasti, nebo kontrola a 

posouzení změn již známého procesu. 

 

Příprava před vyšetřením: 

V případě horní enteroskopie minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit.  

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  

 

V případě dolní enteroskopie se provádí očistná procedura tlustého střeva jako před 

koloskopií (bezezbytková dieta, příprava očistným projímavým roztokem) – viz zvláštní 

dokument „Příprava před koloskopií“. 
 

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: 

Pacient indikovaný k enteroskopii je obvykle krátkodobě hospitalizován v nemocnici. Výkon 

se provádí za asistence anesteziologa (ARO lékaře) v analgosedaci (nitrožilně podávané léky 

ke zklidnění a zmírnění bolesti). Lékař zavádí a posunuje enteroskop (tenký ohebný 

endoskop) dutinou ústní a hltanem do jícnu, žaludku a tenkého střeva.  V případě dolní 

enteroskopie se přístroj zavádí do konečníku a tlustým střevem do tenkého střeva. V průběhu 

vyšetření je hodnocena sliznice tenkého střeva, dle potřeby se kleštěmi odebírají vzorky tkáně 

k histologickému vyšetření. V závislosti na chorobném nálezu se odebírají malé polypy, staví 

krvácení, ošetřují cévní abnormality nebo provádějí jiné výkony. 
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Po vyšetření: 

Pacient je obvykle hospitalizován 24 hodin v nemocnici, probíhá klinické a v indikovaných 

případech i laboratorní monitorování.  

 

Alternativní možnosti výkonu: 

Rentgenové vyšetření tenkého střeva (CT nebo MR enterografie) je metoda diagnostická bez 

možnosti odběru biopsie nebo léčebného zákroku. 
 

Byl/a jsem dále poučen/a, že enteroskopie může mít následující rizika: 

Bezpečnost vyšetření je vysoká, ale i při enteroskopii může dojít k nečekaným komplikacím, 

které si mohou vyžádat ošetření a ev. chirurgický výkon. Mezi tyto komplikace patří 

především krvácení po odběru vzorku tkáně, nebo po některém léčebném výkonu.  Výjimečně 

může dojít k protržení stěny trávicí trubice (perforaci). Mohou nastat i s několikadenním 

odstupem od zákroku. Upozorňujeme na důležitost včasného oznámení obtíží (krvácení, černá 

stolice, nové bolesti břicha, vysoká teplota atd.) vzniklé v souvislosti s endoskopickým 

zákrokem. Po horní enteroskopii může pacient dočasně pociťovat škrábání nebo nepříjemné 

pocity v krku.  

 

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:  Enteroskopie 

 

 

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: 

 

 

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


