
                   Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 27401 Slaný, IČO: 00875295 
 

          Souhlas pacienta (ky) s provedením ambulantního výkonu 
                                                   KOLOSKOPIE 
 
Jméno a příjmení :………………………………………………datum narození: …………………………. 
 
Zákonný zástupce/opatrovník: ……………………………………………………………………………….. 
 
Bydliště : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu nebo v rámci prevence Vám bylo lékařem 
doporučeno provedení koloskopie. Koloskopie je vyšetření konečníku a tlustého střeva ohebným 
optickým přístrojem (endoskop). Vyšetření se provádí z důvodu podezření na onemocnění  tlustého 
střeva, které vyplývá z Vašich potíží. Dalším důvodem může být snaha o včasné rozpoznání závažných 
onemocnění, postihující tuto část zažívacího traktu (tzv.  screeningové vyšetření). 
Alternativou výkonu může být rentgenové/CT vyšetření, které je však spojeno s radiační zátěží a 
neumožňuje odběr tkáně z podezřelých oblastí na další vyšetření  ani  přímé ošetření. 
 
Vyšetření tlustého střeva  nelze provést akutně , bez přípravy. Příprava  spočívá ve vyčištění  tlustého 
střeva, k čemuž je  třeba krátkodobých  dietních opatření  a požití  projímadla . 
Režim pacienta před vyšetřením (pokud lékař neurčí jinak): 
3 dny před vyšetřením vynechat ze stravy oříšky, sezam, mák, zeleninu, meloun, kiwi. 
1den  před vyšetřením  přijímejte jenom tekutiny a vývarové polévky. Poslední jídlo (vývar) je 
v poledne den před vyšetřením. 
 
Poté následuje vyčištění tlustého střeva prostředkem, který Vám byl předepsán na recept.  
Přípravu proveďte dle instrukcí, které najdete v příbalovém letáku. 
 
K vyšetření se dostavte včas a nalačno.  
 
Před vyšetřením informujte lékaře: 
Máte zvýšený sklon ke krvácení při malých poraněních ?                                 ANO            NE 
 
Užíváte léky proti srážení krve ? –  Warfarin, Xarelto, Pradaxa, Lawarin, Brilligue, Eliquis, Anopyrin, 
Godasal, Plavix, Trombex, Duoplavin apod.  Pokud ano, je nutné konzultovat ošetřujícího lékaře 
stran dalšího postupu, minimálně  5 dní  před plánovaným endoskopickým vyšetřením. 
 
Trpíte alergií? Pokud ano, na které léky ………………………………………………………………………………. 
 
Léčíte se se srdcem nebo plícemi? (srdeční selhání, arytmie , infarkt)           ANO        NE                                                                               
 
Máte cukrovku?                                                                                                         ANO         NE 
 
 
 
 
 
 
 



Léčíte se s játry, či onemocnění ledvin? Pokud  ano, prosíme blíže  uveďte……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Měl(a) jste v posledních 3 týdnech teplotu nad 37°C?                                           ANO              NE 
 
Trpíte jiným chronickým onemocněním? Kterým: ………………………………………………………………… 
 
Jaký je postup při provádění vyšetření: 
Při koloskopii se zavádí endoskop (koloskop) zhruba  1 m hluboko, vyšetření trvá nejčastěji 10 – 15 
minut. Aby se střevo dalo vyšetřit, rozfukuje se vzduchem, což vyvolává pocit nadmutí. Při zasouvání 
endoskopu je nutno překonat ohyby střeva, což může působit bolest. Ke zmírnění těchto 
nepříjemných pocitů dostáváte před koloskopií tlumivou injekci (analgosedace). Při podezřelém 
nálezu lékař během vyšetření odebírá ze střeva vzorky (biopsie) na podrobný rozbor (histologické 
vyšetření), případně odstraňuje nebezpečné výrůstky (polypy). POZOR !!  při těchto zákrocích trvá 
vyšetření déle a někdy  je  nutná následná hospitalizace do druhého dne se sledováním Vašeho 
zdravotního stavu (určuje  lékař dle typu zákroku).  
 
Po podání tlumící injekce budete muset po výkonu zůstat na dospávacím pokoji, dokud  účinek léků 
nevymizí (asi 2-3 hodiny). Poté budete moci jít domů s doprovodem.  
Po dobu 24 hodin nesmíte řídit motorové vozidlo, pracovat ve výškách, nebo vykonávat práci, 
která vyžaduje  zvýšenou pozornost!! 
 
Koloskopické vyšetření  a případné  přímé ošetření  (odstranění polypů)  se standardně   provádí 
v jedné  době při jednom vyšetření , tudíž  nelze  v průběhu vyšetření  zákrok již odmítnout . Jelikož 
odstranění polypů je již  chirurgický zákrok, jsou  i určitá rizika spojená s tímto  zákrokem:  krvácení  
při  a  po výkonu  (proto nutné setrvání na nemocničním lůžku do druhého dne) , či možné 
proděravění střeva  s nutností  následného chirurgického řešení  operační cestou. Tyto komplikace 
jsou velmi vzácné a nelze je dopředu předvídat. 
 Alergické reakce  a  komplikace  poranění přístrojem jsou zcela výjimečné. Výkon provádí pouze 
kvalifikovaní lékaři. 
 
Pokud potřebujete přeobjednat nebo daný termín zrušit volejte v době od 7.00 do 14.00 na tel. číslo 
312 575 242. 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a dostatečně informován/a o důvodu tohoto vyšetření, jeho 
průběhu a možných komplikacích a souhlasím s provedením koloskopie a případného snesení 
polypů tlustého střeva  (=polypektomie) včetně odběrů vzorků z tkáně tlustého střeva v jedné době 
při vyšetření. 
V případě odmítnutí  ošetření odstranění polypů , informujte  vyšetřujícího lékaře předem!!!. 
V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů 
nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby byly tyto výkony provedeny. 
 
 
Slaný dne: …………………………                              …………………………………………………………. 
                                                                              Podpis pacienta/ky, zákonného zástupce  
 
                                                                              ……………………………………………………………….. 
                                                                                                    Podpis lékaře  


