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SOUHLAS PACIENTA S DOBUTAMINOVÝM ZÁTĚŢOVÝM 
 VYŠETŘENÍM SRDCE MAGNETICKOU REZONANCÍ  

Údaje o pacientovi:  

Jméno a příjmení 

…………………………………………………………………………….…. 

R.č.:………….……………………………………………… 

Váha……………..…………. Výška……………………… 

Pojišťovna:………………………………………………… 

Štítek: 
Jméno, r. č., pojišťovna, dg., 
zkratka odd., IČP odd./ZZ,  
odbornost oboru 
 

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: 

                                                           POZOR!!! 
MÁTE-LI KARDIOSTIMULÁTOR, DEFIBRILÁTOR ČI JINÝ KOVOVÝ 
IMPLANTÁT, MUSÍTE INFORMOVAT LÉKAŘE PŘED VSTUPEM DO 

VYŠETŘOVNY MAGNETICKÉ REZONANCE!!! 
 

Povaha vyšetření magnetickou rezonancí, jeho rizika 

Magnetická rezonance srdce (MR) je vyšetřovací metoda, která není založena na ionizujícím 
(rentgenovém) záření,  ale využívá magnetické pole. Její škodlivé biologické účinky nebyly 
dosud prokázány.  Během vyšetření je do žíly podávána speciální kontrastní látka.  Případné 
alergické reakce na tento typ kontrastní látky jsou velmi vzácné a pracoviště MR jsou 
vybavena k jejich zvládnutí.  Možné projevy alergie jsou kožní vyrážka, nevolnost, dušnost. 
Pokud by se objevily až mimo areál MR, okamžitě uvědomte Vašeho ošetřujícího lékaře 
nebo lékařskou pohotovostní službu! V průběhu celého vyšetření budete slyšet hluk, který 
přístroj MR vydává, a také můžete mít pocit mírného tepla ve vyšetřované oblasti Vašeho 
těla. Po celou dobu vyšetření je nutno ležet klidně a nehýbat se, protože každý pohyb vede 
ke znehodnocení obrazů! 

Povaha dobutaminového zátěţového testu 

Před vyšetřením MR Vám bude natočeno standartní EKG. Samotné vyšetření začíná 
základním skenováním (asi 10 minut), po kterém Vám bude v postupně narůstající dávce 
podáván nitrožilně dobutamin a na konci testu v některých případech atropin (celkem 12-15 
minut). Jsou to látky, které zrychlují činnost srdce a zesilují jeho stažlivost tak, jak se to děje 
během normální fyzické zátěže. Jednotlivá zobrazení MR během testu umožňují posoudit 



Institut klinické a experimentální medicíny,  
Klinika kardiologie  

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, tel.: +420 26136 5034 

F22 KK Souhlas s dobutaminovým zátěžovým vyšetřením na MR                                                Strana 2 (4) 
Verze 01 

 

funkci srdce při zátěži a dávají možnost odhalit poruchy prokrvení srdce, které by při 
klidovém vyšetření nebyly patrné.  Porucha prokrvení srdce je nejčastěji důsledkem zúžení 
koronární (věnčité) tepny, která zásobuje srdce krví s kyslíkem. Stejným způsobem můžeme 
ověřit závažnost již dříve zjištěného zúžení koronární tepny (srdeční katetrizací) a 
rozhodnout o nutnosti léčby například zavedením koronárního stentu či chirurgickým našitím 
koronárního bypassu. 

Protože se výkonnost srdce během testu zvyšuje a Vy ležíte klidně na lůžku, budete 
pravděpodobně cítit rychlejší a silnější údery Vašeho srdce. K běžným pocitům během 
tohoto testu patří dále pocení, rychlejší dech, slabost, lehký tlak v hlavě, sucho v ústech, 
lehká žaludeční nevolnost, rozostřené vidění, pocit nucení na močení. Jedná se o přechodné 
vjemy, které po ukončení testu zcela vymizí. Pocity tlaku, pálení na prsou či do paže a krku a 
pocit dušnosti je potřeba ihned hlásit ošetřujícímu personálu, který je s Vámi nepřetržitě ve 
spojení  pomocí mikrofonu. Během celého vyšetření probíhá nepřetržitá monitorace EKG, 
srdeční frekvence, krevního tlaku a množství kyslíku v krvi. Mezi nejzávažnější komplikace 
výkonu patří závažné arytmie, srdeční infarkt či alergická reakce, které jsou velmi vzácné 
(méně než 1%).  

Po ukončení zátěžového vyšetření Vám bude podána kontrastní látka pro MR a bude 
provedeno ještě několik zobrazení v klidu (15 minut). Celé vyšetření trvá zhruba 30-60 minut. 

Při jakékoliv nevolnosti nebo nepříjemných pocitech můţete ihned kontaktovat  
personál MR pracoviště pomocí signalizačního zařízení! 

Bezpečnostní pravidla 

Přítomnost magnetického pole  vyžaduje zachování přísných bezpečnostních pravidel, a to  
zejména pro ochranu Vašeho zdraví. Jakékoliv kovové předměty mohou způsobit úraz Vám 
nebo personálu  a někdy i poškození přístroje! Před vstupem do vyšetřovny odložte 
v kabince hodinky, klíče, mince, šperky, vlásenky, opasek, naslouchadla, brýle nebo 
kontaktní čočky, snímatelné zubní náhrady, bankovní karty, mobilní telefony, fixační dlahy, 
protetické pomůcky apod.! 

Před dobutaminovým zátěžovým vyšetřením MR nesnídejte, vyšetření se provádí na lačno. 
Ranní léky můžete zapít malým množstvím tekutiny 4 hodiny před vyšetřením s výjimkou 
léků – tzv.betablokátorů, které neužívejte 48 hodiny před vyšetřením! 

Věnujte dále prosím pozornost následujícím otázkám. Uveďte (označte 
zakrouţkováním):  

Nacházejí se ve Vašem těle: 

 kovové svorky po nějaké operaci? ano ne 

 kovové kloubní náhrady? ano ne 

 náhrada/y srdeční chlopně? ano ne 

 kochleární (ušní) implantát? ano ne 

 kovové střepiny v oku nebo jinde v těle? ano ne 

 zavedený stent (výztuže cév, apod.), cizorodé materiály? ano ne 

 

- Prodělal jste závažné onemocnění ledvin? ano ne 
- Máte glaukom (zelený oční zákal)                                                     ano           ne 
- Jste po transplantaci orgánu (jater, ledvin,..)? ano ne 
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Pro ženy: 

- Máte nitroděložní tělísko?  ano ne 
- Jste těhotná?  ano ne 

Pro muže: 

- Trpíte vážném zbytněním prostaty                       

 

 

Jaké uţíváte léky:………………………………………………………………………… 

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

 
Pokud jste u jakékoliv otázky odpověděl ANO, upozorněte na to ihned odborný 

zdravotnický personál MR pracoviště! 

 

Omezení po provedeném vyšetření 

Při normálním průběhu vyšetření nejsou. 

 

Alternativní vyšetření  

Dobutaminový zátěžový test můžeme též provádět za použití ultrazvukového vyšetření 
(ECHO). Nevýhodou tohoto vyšetření je horší kvalita zobrazení srdce u pacientů, kteří 
nejsou dobře vyšetřitelní ultrazvukem. 

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

Prohlášení odborného zdravotnického pracovníka, který poučil pacienta o vyšetření 

 Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o dobutaminovém zátěžové vyšetření srdce MR, včetně upozornění na 
možné komplikace.  

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

 datum a čas              jméno             podpis indikujícího lékaře 
 

……………………………          ……………………………….        …………………………. 
 datum a čas              jméno             podpis lékaře provádějícího           
                                                                                                          výkon 
  

Souhlas pacienta 

 Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) indikujícím lékařem nebo odborným  
zdravotnickým personálem srozumitelně seznámen(a) s veškerými shora uvedenými 
skutečnostmi včetně upozornění na možné komplikace. Porozuměl(a) jsem jim a měl(a) jsem 
možnost klást doplňující otázky, které mi byly uspokojivě zodpovězeny. Na základě 
poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením vyšetření 
magnetickou rezonancí. 
 
 
………………………….       ….……………………………………………………… 
         datum a čas      podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  
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