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Souhlas s provedením gastroskopie
Zástupce pacienta neschopného platně právně jednat:
jméno a příjmení:
Vztah k pacientovi:
zákonný zástupce
opatrovník
Gastroskopie – co je to?
Gastroskopie (resp. endoskopie horní části trávicího traktu) je moderní vyšetřovací metoda, při níž vyškolený lékař
pomocí optického přístroje nazývaného gastroskop podrobně vyšetří duté orgány horní části trávicí trubice
(především jícen, žaludek a dvanácterník, kde žaludek přechází v tenké střevo) a může potvrdit nebo vyloučit
případné onemocnění těchto orgánů.
Vlastní vyšetření, které spočívá v zavedení ohebné trubice gastroskopu dutinou ústní přes jícen do žaludku a zpět,
trvá podle závažnosti zdravotního stavu pacienta 2 až 5 minut. Celkový čas vyšetření i s potřebnou přípravou
spočívající v podání místního znecitlivění v oblasti hltanu a poučení od lékaře bezprostředně před provedením
výkonu činí pro pacienta při nekomplikovaném průběhu zhruba 20 minut.
Kdy gastroskopii doporučujeme?
Gastroskopie se doporučuje těm pacientům, u nichž na základě jejich obtíží a lékařského vyšetření vzniklo
podezření na onemocnění horní části trávicí trubice (jícnu, žaludku a dvanácterníku). Léčba těchto obtíží nabízí
tím lepší vyhlídky na úspěch, čím přesněji a dříve může lékař určit druh a rozsah onemocnění.
Jak se gastroskopie provádí?
V den vyšetření od půlnoci do vyšetření a ještě 2 hodiny po vyšetření pacient nesmí jíst, pít a kouřit. U
gastroskopie, která je zřídka bolestivá, se posunuje ohebný nástroj ústní dutinou a jícnem podobně jako žaludeční
sonda do žaludku, popřípadě až do dvanácterníku. V případě nutnosti se sliznice hltanu znecitliví lokálním
anestetikem a pacient dostane dodatečně uklidňující lék v injekci. Vpravením vzduchu jsou sliznice zažívacího
traktu a případné chorobné změny na jeho sliznici dobře přehledné. Pokud je to nutné, tak se během gastroskopie
provede odběr malého vzorku tkáně stěny trávicího traktu (biopsie).
Může mít gastroskopie nějaké komplikace?
Absolutní nerizikovost svých postupů nemůže zajistit žádný lékař. Pokud nemá pacient zvláštní sklon ke zvracení,
vede odběr vzorku tkáně pouze k malému krvácení. Alergické reakce na podaný uklidňující lék nebo na místní
znecitlivění hltanu jsou velmi vzácné, stejně tak je zcela výjimečné drobné poranění nástrojem. Pro snížení rizika
krvácení nebo případné alergické reakce na naprosté minimum musí pacient sdělit lékaři, zda nemá zvýšený sklon
ke krvácení již při malých poraněních či zvýšený sklon k tvorbě krevních podlitin, zda netrpí nějakou formou alergie
(např. na léky, náplasti), zda netrpí nějakých chronickým onemocněním (např. zvýšený nitrooční tlak, epilepsie,
poruchy jaterních funkcí).
Prohlašuji, že jsem byl/a lékařem srozumitelně informován/a o svém aktuálním zdravotním stavu, o
předpokládaném vývoji svého onemocnění a o navrženém individuálním léčebném postupu zahrnujícím provedení
gastroskopie.
Prohlašuji, že souhlasím s provedením gastroskopie včetně všech lékařsky odůvodněných vedlejších zdravotních
výkonů (podání nezbytných léčivých přípravků apod.).
Prohlašuji, že souhlasím s provedením neodkladných zdravotních výkonů nutných k záchraně mého zdraví nebo
života při neočekávaných komplikacích, které by se vyskytly při provádění gastroskopie.
Dne:

podpis pacienta (zástupce pacienta)

jmenovka a podpis ošetřujícího lékaře jmenovka a podpis provádějícího lékaře

