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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 
Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 

 
 
 

 
Vážená paní, Vážený pane, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informován(a). 
 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám bylo lékařem indikováno specializované vyšetření prsní 
žlázy. 
 
Co je mamografie: 
Základní radiologické vyšetření prsu prováděné na speciálním přístroji (mamografu). K zobrazení prsních žláz se 
využívá rentgenové záření, na moderních mamografických přístrojích je však úroveň radiační zátěže velmi nízká. 
Statistická míra jistoty výsledku po provedeném mamografickém vyšetření může být až 95%, tzn., že některé typy 
nádorového postižení prsu nemusí být mamografií zobrazitelné. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Podezření na nádorové či jiné onemocnění prsu či preventivní vyšetření prsu. 
 
Alternativy výkonu: 
Alternativou mamografického vyšetření je ultrasonografie prsu, ale výtěžnost je při samostatném UZ vyšetření 
menší. 
 
Odpovězte prosím na následující otázku: 

Jste těhotná? Ano* Ne* 
Kojíte? Ano* Ne* 

 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Doporučuje se před vyšetřením nepoužívat kosmetické přípravky na oblast prsů a podpaží, jinak zvláštní příprava 
před výkonem není nutná. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Zhotovují se dva snímky jednoho prsu, event. 3D zobrazení tzv. tomosyntéza. Prs je při vyšetření stlačen mezi 
dvěmi tzv. kompresními deskami pro dosažení kvalitního obrazu prsní žlázy. Snímkování provádí speciálně 
vyškolený radiologický asistent, snímky vyhodnocuje lékař - radiolog. 
Provedení mamografie obnáší asi 30 minut. Lékař průběžně vyšetření hodnotí a informuje Vás o výsledku, 
případně Vám doporučí další vyšetření, které bude pokud možno provedeno týž den. 
 
Možné komplikace: 
Mamografické vyšetření je bez rizika vzniku komplikací, někdy se udávají méně příjemné pocity při stlačení prsů. 
 
Mamografii nelze provádět během těhotenství mimo situaci, kdy existuje velmi vysoké podezření na onemocnění 
rakovinou prsu. 
 
Riziko spojené s ionizujícím zářením: 
Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi intenzivního záření má 
negativní účinky na člověka a živé organismy. Navozuje v živé hmotě řadu změn, vedoucích k poškození struktur 
živé hmoty. 
Negativní působení na plod, poškození kůže, oční čočky, poškození kostní dřeně, formy střevní, neuropsychické 
problémy a ve vysokých dávkách až nemoc z ozáření. Jedná se o postižení akutní i chronická. K těmto druhům 
postižení v radiodiagnostice nedochází nebo jen velmi vzácně v mírné formě, protože dávky ionizujícího záření 
používané při radiodiagnostických metodách jsou mnohonásobně nižší, tzv. podprahové. 

Mamografie 
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Radiodiagnostické výkony jsou prováděny erudovaným personálem. Při vyšetření je postupováno tak, aby 
dávka ionizujícího záření byla co nejnižší v poměru zachování kvality vyšetření. Pravidelně je prověřován 
stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. Jsou používány ochranné prostředky k vykrytí 
citlivých partií mimo zájmovou oblast vyšetření. Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány 
a zaznamenávány. 
 
Jaký je režim po výkonu: 
Zcela bez omezení. 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Mamografie 

Vysvětlující pohovor 
provedli: 

  
 

identifikace a podpis indikujícího lékaře  identifikace a podpis radiologického laboranta, 
lékaře-radiologa 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
V České republice má každá žena ve věku od 45 let právo na jedno preventivní mamografické vyšetření za 
24 měsíců bez úhrady. V případě, že jsou vyšetření prováděna v kratších intervalech, můžete být vyzvána 
k úhradě tohoto vyšetření. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 
Výsledky Vašeho mamografického vyšetření budou v anonymizované formě dále zpracovány za účelem 
sledování mamografického screeningového programu a vědeckého a statistického šetření. 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 


