
Informovaný souhlas pacienta 
 

Rektální endosonografie 
 

 

 

 
 

IS GAST 11 Rektální endosonografie.doc, verze 05  
Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838 

  1/2 

Zdravotnické zařízení:   Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

Pracoviště:  Gastroenterologie 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 
 

 

Pacient/ka: 

 

  _______________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 

 

Označení zdravotního výkonu:  

Rektální endosonografie 

 

 

Popis a účel výkonu: 

Jedná se o ultrazvukové zobrazení stěny konečníku a okolí sloužící ke zhodnocení viditelných 

chorobných změn. V případě potřeby je možný cílený odběr biopsie tenkou jehlou nebo zavedení 

drénů do ložisek tekutiny v malé pánvi. 

 

 

Příprava před vyšetřením:  

Bezprostředně před vyšetřením nejíst a konečník vyprázdnit klyzmatem. 

V případě plánované biopsie jsou nutné aktuální laboratorní výsledky krevního obrazu a krevní 

srážlivosti (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: 

Vyšetření probíhá v leže na levém boku. Zavedení ultrazvukové sondy předchází vyšetření 

konečníku prstem. V indikovaných případech je konečník vyšetřen také endoskopicky. V případě 

tenkojehlového odběru vzorku tkáně nebo zavedení drenáže jsou dle zvážení lékaře podána 

antibiotika. V případě nutnosti je vyšetření prováděno po podání nitrožilní injekce léku proti bolesti 

a ke zklidnění (analgosedace) nebo v celkové anestézii/narkóze. 
 
 



IS GAST 11 Rektální endosonografie.doc, verze 05  
Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838 

 
 

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:  

Magnetická rezonance malé pánve (MRI) nebo počítačová tomografie malé pánve (CT). 

 

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

Poranění anu nebo rekta při zavádění sondy je raritní. V případě biopsie je větší krvácení nebo zánět 

v malé pánvi také výjimečnou komplikací.  

 

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: Rektální endosonografie 

 

 

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: 

 

 

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


