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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: 

Flexibilní sigmoideoskopie 

 

Popis a účel výkonu: 

Jedná se o endoskopické vyšetření koncové části tlustého střeva (obvykle do 60 cm od řitního 

otvoru). Vyšetření slouží k objasnění obtíží, jako jsou bolesti břicha, průjmy nejasného původu, 

krvácení z konečníku, střídání zácpy a průjmu, váhový úbytek, chudokrevnost a další. V dalších 

případech provádíme vyšetření z důvodu kontroly a zhodnocení stavu již známého onemocnění – 

nejčastěji nespecifických střevních zánětů (ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby), dále u stavů 

po operacích a zákrocích na tlustém střevě. Endoskopicky můžeme také odebrat vzorky sliznice, 

provést léčebné zákroky jako je odstranění polypů, rozšíření zúženého střeva, stavění krvácení, 

aj. 

 

Příprava před vyšetřením: 

Před vyšetřením je nutné střevo připravit očistným klyzmatem (podání do konečníku).  

Je možné použít přípravek Yal (vydání na recept) nebo volně prodejný přípravek Salinické 

klysma. Dobrá očista střeva je podmínkou kvalitního vyšetření.  

 

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: 

Výkon se obvykle provádí bez podání tzv. analgosedace (zklidňující léky a léky proti bolesti).   

U některých plánovaných výkonů  - odstranění polypů, rozšíření zúžené části střeva atd., nebo na 

přání pacienta lze tyto zklidňující léky nitrožilně podat. Vyšetření se většinou provádí na levém 

boku, někdy se změnou polohy na záda. Po vyšetření konečníku prstem zavádíme endoskop do 

koncové části tlustého střeva. K získání přehlednosti střevo plníme vzduchem, oxidem uhličitým 

nebo vodou. V případě potřeby se klíšťkami odebírá vzorek tkáně na histologické vyšetření. V 

individuálních případech se během vyšetření odstraňují polypy - obvykle pomocí tzv. 

polypektomických kliček (ostrý drát k seříznutí sliznice/polypu). Krvácející místa lze ošetřit 

injekcí látky, která krvácení zastaví, popřípadě nasazením kovové svorky nebo působením tepla 

elektrickou sondou. Zúžená místa (stenózy) lze rozšířit speciálním balónkem. 
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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 

 

Alternativa výkonu:  

Rentgenové vyšetření střeva (CT-irrigografie), které je metodou diagnostickou, bez možnosti 

odběru biopsie nebo léčebného zákroku. 

 

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

Perforace (proděravění) trávicí trubice. Riziko je u diagnostického vyšetření minimální.              

U léčebných zákroků je riziko vyšší.  Dalším rizikem je možnost krvácení po odstranění polypu. 

Pozor, krvácení se může objevit i s odstupem několika dnů.  

 

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:  Flexibilní sigmoideoskopie 

 

 

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: 

 

 

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


