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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

J Í C N O V É   E C H O K A R D I O G R A F I E 

 

Údaje o pacientovi: 
 
Nalepit štítek na každou novou stránku: 
Jméno, r. č., pojišťovna, dg., 
zkratka odd., IČ pacienta,  
odbornost oboru 
event. (u nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti k právním 
úkonům) 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 podrobnější ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, 
kterého nelze dosáhnout z povrchu hrudníku.  

Vyšetření se provádí speciální ultrazvukovou sondou umístěnou na ohebném endoskopu (tenká 
hadice), který se zavádí do jícnu a horní části žaludku. Dýchací cesty přitom zůstávají zcela volné. 
Vyšetření není bolestivé, protože jícen je velmi pružný. Dávivý reflex je potlačen místním 
znecitlivěním kořene jazyka a hltanu pomocí gelu (Mesocain gel), kterým je potřena sonda. U 
osob se silným dávivým reflexem je možnost dalšího místního znecitlivění sprejem (Xylocain 
spray). U většiny pacientů podáváme léky proti zvracení (Torecan), případně léky na zklidnění 
(Dormicum). Tyto léky se podávají nitrožilně, proto Vám zdravotní sestra zavede do povrchové 
žíly na horní končetině jednorázovou umělohmotnou kanylu. Během celého vyšetření o Vás bude 
pečovat vyškolená zdravotní sestra. 

 

Očekávaný přínos výkonu 

Umožňuje získat velmi kvalitní a cenné informace, které jsou důležité pro rozhodování o Vaší 
další léčbě. 

 

Rizika a komplikace při a po výkonu  

Komplikace vyšetření jsou ojedinělé, nejčastěji podráždění sliznice hltanu a jícnu způsobující 
přechodnou bolestivost při polykání. Na použité léky je možnost alergických reakcí, proto 
informujte vyšetřujícího lékaře o případných předchozích reakcích, zvláště na znecitlivující léky.  

Riziko vážných komplikací je však velmi nízké, okolo 1-2 promile. Jedná o poranění žaludku, jícnu 
nebo hltanu, ke kterým však dochází jen u pacientů s předchozím onemocněním těchto orgánů. 



F01 KK Souhlas s provedením jícnové echokardiografie                                                Strana 2 (2) 
Verze 01 

Informujte vyšetřujícího lékaře o předchozích onemocněních (zánět, poleptání, kýla jícnu, vředová 
choroba žaludku, krvácení či předchozí operace těchto orgánů), uveďte též pokud máte polykací 
obtíže. Další možnou komplikací je zápal plic, pokud by došlo ke vdechnutí zvratků. Proto je nutné 
před vyšetřením 4 hodiny lačnit (nejíst, nepít). U osob s pomalým trávením (diabetici s neuropatií) 
je nutné lačnit 6 hodin.  

 

Omezení po provedeném výkonu 

Po vyšetření 1-2 hodiny je zakázáno jíst a pít, dokud neustoupí účinky znecitlivění kořene jazyka 
a hltanu. Po tuto dobu je riziko vdechnutí potravy či tekutin, proto je nutné doporučení dodržet.  
Pokud Vám budou podány léky na zklidnění, je nutno ve zdravotnickém zařízení vyčkat ústupu 
účinků, případně si zajistit doprovod a není možné řídit motorové vozidlo či vykonávat jinou 
rizikovou činnost po dobu minimálně 12 hodin. 

 

Alternativní možnosti výkonu  

Není plnohodnotná alternativa místo, shora uvedeného lékařem, doporučeného výkonu. Jiné 
zobrazovací metody: katetrizace & angiografie, počítačová tomografie, nukleární magnetická 
rezonance mohou přinést některé podobné či doplňující informace, ale neposkytnou všechny 
informace získatelné jícnovou echokardiografií.  

 

Doplňující otázky pacienta 

 

 

 

 

Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o jícnové echokardiografii, a to včetně upozornění na možné 
komplikace. Pacient byl též seznámen s plánovaným způsobem premedikace (zklidnění), 
bude-li použita. 

 

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 jícnové 
echokardiografie. 
 
………………………….       ….……………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


