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SOUHLAS S PROVEDENÍM BICYKLOVÉ ERGOMETRIE 

 

Údaje o pacientovi:  

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………….… 

R. č.:………….……………………………………………… 

Pojišťovna:………………………………………………… 

 
U nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti k právním 
úkonům vyplní zákonný zástupce pacienta nebo svědek, který byl přítomen projevu souhlasu. 

(nemůže-li se pacient podepsat):  

 
Jméno a příjmení: …………………………………………… R.č. …………………………….. 
 
Bydliště: …………………………………………………………………………………………… 
 
Důvody, pro něž pacient nemohl souhlas podepsat: 
 
 
 

Cíl, povaha a postup při výkonu 

Cílem tohoto zdravotního výkonu je získat objektivní informaci o fyzické výkonnosti / stupni 
funkčního omezení a o odpovědi srdce i celého krevního oběhu na zátěž.  

Nejčastějším cílem je zjistit, zda při zátěži dochází k nedokrvení (ischemii) srdečního svalu, kde 
výsledek testu významně přispívá k rozhodnutí o provedení dalšího, zpravidla katetrizačního 
vyšetření věnčitých tepen. Bicyklová ergometrie se používá i u některých nemocných s chlopenní 
vadou, kde má význam pro rozhodnutí o operaci chlopně. Je také součástí vyšetřovacího postupu 
u některých poruch srdečního rytmu a v některých dalších situacích. 

Vyšetření se provádí na bicyklovém ergometru, na kterém se šlape obdobně jako na bicyklu. 
Začíná se od lehké zátěže, která se postupně zvyšuje, dokud ji pacient toleruje, případně je 
ukončena dříve dle uvážení lékaře. Nejobvyklejším důvodem ukončení je únava dolních končetin 
nebo dušnost, případně u nemocných s anginou pectoris bolest na hrudi a změny v ekg. 

Během celého vyšetření o Vás bude pečovat vyškolená zdravotní sestra a bude přítomen lékař, 
který bude hodnotit průběh testu, bude s Vámi komunikovat, sledovat Váš stav, ekg, krevní tlak a 
srdeční frekvenci a rozhodne případně o předčasném ukončení testu. Poté Vás bude sledovat 
ještě několik minut po skončení. Veškeré případné obtíže během testu je potřeba ihned hlásit. 

 

Očekávaný přínos výkonu 

Umožňuje získat cenné informace, které jsou důležité pro rozhodování o Vaší další léčbě. 
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Rizika a komplikace při a po výkonu  

Komplikace vyšetření jsou ojedinělé, riziko vážných komplikací je velmi nízké (srdeční infarkt 
méně než 1 promile, náhlé úmrtí 0-5/100000 vyšetření). Mohou se objevit poruchy srdečního 
rytmu, které jsou ve většině případů nezávažné a ustoupí spontánně, případně po podání léků. 

 

Příprava k výkonu 

V předchozích 12 hodinách je vhodné vyvarovat se velké a neobvyklé tělesné zátěže. Poslední 3 
hodiny před vyšetřením nejíst, nekouřit a nepít nápoje s obsahem kofeinu. 

 

Alternativní možnosti výkonu  

Bicyklovou ergometrii lze kombinovat s některými zobrazovacími metodami (echokardiografie, 
radioizotopové zobrazení srdce), což v některých případech může přinést další informace.  

Alternativou bicyklové ergometrie jsou farmakologické zátěžové testy, při kterých jsou nitrožilně 
podávány látky zvyšující tepovou frekvenci a stažlivost srdečního svalu a vliv této zátěže na srdce 
je hodnocen pomocí zobrazovací metody (echokardiografie, radioizotopové zobrazení srdce). 
Tato vyšetření jsou indikována v případě, že nemocný není schopen šlapat na ergometru (např. 
pro postižení dolních končetin), nebo v některých specifických situacích. 

V některých indikacích však farmakologické zátěžové testy nemohou nahradit fyziologickou 
svalovou zátěž. 

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

 

Informace o výkonu 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o bicyklové ergometrii, a to včetně upozornění na možné 
komplikace.  

 

Lékař, který pacienta poučil 

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

 datum               jméno                podpis  
 
Souhlas pacienta 
     Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně seznámen(a) s  
veškerými shora uvedenými skutečnostmi včetně upozornění na možné komplikace. 
Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, porozuměl(a) jsem jim a měl(a) 
jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny. Na základě 
poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením bicyklové 
ergometrie. 
 
………………………….       ….……………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


