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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 doporučeno provedení rektoskopie. 
 
Co je to rektoskopie: 
Rektoskopie je vyšetření konečníku pomocí rektoskopu (rigidní trubice zavedená do konečníku). Vyšetření se 
provádí z důvodu podezření na onemocnění konečníku, které vyplývá z Vašich potíží. Rektoskopie slouží ke 
zhodnocení nálezu na sliznici, odběru biopsie (vzorku) a v některých případech může lékař i léčebně zasáhnout 
(viz dále). 
 
Přidružené terapeutické výkony: 
V závislosti na nálezu během výkonu se provádějí následující léčebné výkony pomocí nástrojů, které se zavádí 
přes rektoskop: 

- polypektomie (odstraňování slizničních výrůstků pomocí kleští), 
- stavění krvácení (s aplikací vazokonstrikční látky), 
- extrakce cizích těles, 
- léčba zúžení trávicí trubice: dilatací (rozšíření zúžených míst pomocí balónků). 

 
Alternativy výkonu: 
V současné době neexistuje adekvátní alternativa k tomuto výkonu. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem  
Aby bylo možné rektoskopii provést co nejdůkladněji, konečník musí být prázdný. Před plánovaným vyšetřením je 
potřebné vyprázdnění konečníku pomocí přípravku Salinické klyzma. Dva kusy přípravku si zakoupíte v lékárně 
a aplikujte do konečníku postupně, přesně dle návodu 2 hodiny před vyšetřením. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vyšetření není bolestivé, pouze může být mírně nepříjemné. Délka vyšetření je obvykle cca 5-10 minut. Je to 
vyšetření ambulantní 
 
Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Prostá rektoskopie je jednoduché vyšetření, které obvykle nepřináší komplikace či rizika. Po provedené 
polypektomii může být nějakou dobu nevýrazné krvácení z konečníku. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po výkonu není potřebné dodržovat žádný speciální režim. 
 
Výsledky vyšetření: 
Výsledek vyšetření sděluje lékař pacientovi okamžitě po výkonu. V případě, že byly provedeny biopsie (odběry 
vzorků), trvá jejich vyhodnocení asi 1-2 týdny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektoskopie 
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Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
Bydliště:  
Plánovaný výkon: 

Rektoskopie 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
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. 
 
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. 
 

 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
 


