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Souhlas s provedením transesofageální echokardiografie
Zástupce pacienta neschopného platně právně jednat:
jméno a příjmení:
Vztah k pacientovi:
zákonný zástupce

opatrovník

Přínos a účel výkonu:
Jícnová echokardiografie doplňuje běžné ultrazvukové vyšetření srdce v případech, kdy toto vyšetření dostatečně
nezobrazí požadované srdeční struktury.
Popis:
Jícnová echokardiografie představuje ultrazvukové vyšetření srdce, které se provádí zavedením ultrazvukové
sondy do jícnu. Vyšetření se provádí nalačno. Lačnění musí trvat nejméně 8 hodin, pacient nesmí kouřit. Při
užívání Warfarinu je nutné přinést s sebou výsledek INR ne starší 7 dnů.
Před výkonem je nutné vyjmout umělou zubní protézu. Je zavedena žilní linka. Před zavedením sondy dostane
pacient uklidňující lék do žíly a hrdlo je vystříkáno sprejem, který místně znecitlivuje. Poté je sonda zavedena do
jícnu. Nepříjemné pro pacienta je zejména zavedení sondy, po zavedení je manipulace se sondou již minimální.
Vyšetření je nepříjemné, ale nebolestivé. Během výkonu je pacient monitorován (EKG, TK, puls) a je sledován
sestrou a lékařem. Výkon může být proveden ambulantně.
Po vyšetření nesmí pacient asi hodinu jíst a pít (dokud neodezní příznaky místního znecitlivění, neboť by mohl
potravu vdechnout). Vzhledem k ospalosti po výkonu, vyvolané podáním uklidňující látky, nemůže pacient po
vyšetření 24 hodin řídit motorové vozidlo či jiné stroje, ani se nedoporučuje podepisovat úřední dokumenty.
Rizika (obecná, individuální):
Komplikace výkonu jsou velmi vzácné a v naprosté většině je možné jim předejít. Jednou z možných komplikací je
alergie na místně znecitlivující látku. Po výkonu může několik hodin přetrvávat podráždění sliznice hltanu nebo
jícnu způsobující přechodnou bolest při polykání, eventuálně drobné krvácení.
Další vzácnou komplikací je mechanické poškození jícnu až jeho proděravění, které může vzniknout v případě, že
je daná oblast postižena nějakým chorobným procesem, který není vyšetřujícímu znám.
Vyskytne-li se jakákoliv komplikace po propuštění, informujte svého lékaře.
Alternativy výkonu:
K navrhovanému výkonu neexistují jiné adekvátní alternativy. Výhodou tohoto vyšetření je, že nezatěžuje pacienta
zářením a výsledek je k dispozici bezprostředně. Některé srdeční struktury, (např. chlopně) nelze jinými
vyšetřovacími metodami dostatečně podrobně zobrazit.
V případě, že existují nějaké kontraindikace podávání místně znecitlivujících léků (alergie) nebo sedativ, provádí
se vyšetření bez nich. Také sám pacient může tyto léky odmítnout.
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
transezofageální echokardiografie.
Prohlašuji, že souhlasím s provedením transezofageální echokardiografie 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 transezofageální echokardiografie.
Dne:

podpis pacienta (zástupce pacienta)

jmenovka a podpis ošetřujícího lékaře jmenovka a podpis provádějícího lékaře

