SOUHLAS
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Rektoskopie
POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:
Název poskytovatele
Centrum zdravotní péče Jirny (provozovatel: INC, a.s.)
Adresa poskytovatele
Tovární 19, 250 90 Jirny
Odbornost poskytovatele 105 - Gastroenterologie
Lékař
PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI):
Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
Adresa bydliště
POPIS ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:
Rektoskopie je vyšetření konečníku rektoskopem. Vyšetření se provádí při podezření
na onemocnění konečníku Rektoskop (tuhá trubice) se zasune do konečníku. Při vyšetření
je možné odebrat vzorky sliznice konečníku.

INFORMACE

O Z D RAV O T N Í S LU Ž B Ě

Příprava před výkonem:
Příprava k vyšetření je individuální a určuje ji lékař (u některých pacientů se provádí
vyšetření BEZ přípravy, aby nebyly ovlivněny chorobné změny na sliznici konečníku a
tlustého střeva). V den vyšetření je nutno být nalačno a vyprázdnit se - většinou postačí
zavedení glycerinového čípku.
Před vlastním výkonem je třeba informovat lékaře o případných alergických reakcích na léky
(tedy vznik kožní vyrážky, otoku hrdla a obličeje, dušnosti v souvislosti s požitím určitého
medikamentu) a o závažných onemocněních, pro která jste léčen/a/.
Popis výkonu:
Před vlastním zavedením endoskopu lékař provede vyšetření okolí konečníku a úvodní části
konečníku pomocí prstu. Poté Vám bude v poloze na levém boku zaveden vyšetřovací přístroj
do konečníku. Postupné zavádění přístroje, vpravování i odsávání vzduchu umožní
prohlédnutí konečníku a části tlustého střeva. Během vyšetření je možné odebírat vzorky
tkáně malými kleštěmi, odstranit slizniční výrůstky kličkou, stavět krvácení injektorem. Tyto
léčebné procedury jsou nebolestivé.
Po výkonu není potřeba dodržovat žádný zvláštní režim.
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I N FOR MAC E

O M O Ž N Ý CH K O M P L I K A C Í CH

Rizika vyšetření:
Samotná rektoskopie je jednoduché vyšetření bez komplikací. V případě odběru vzorků může
pacient přechodně drobně krvácet z konečníku.
Ke snížení rizika většího krvácení zodpovězte prosím následující otázky (* nehodící se
škrtněte):
1. Vyskytuje se u Vás či u člena Vaší rodiny zvýšený sklon ke krvácení již při malých
poraněních?
ANO-NE
2. Užíváte léky na ředění krve (Anopyrin, Acylpyrin, Warfarin, Godasal, Stacyl,
Trombex, Xarelto, Pradaxa). Pokud ano, tak jaké?
ANO-NE

S O U H LA S

PA C I E N TA

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a)
a poučen(a) o průběhu Kolonoskopie včetně upozornění na možné komplikace.
Při poučení jsem měl(a) možnost klást dotazy. Veškeré mé dotazy mi byly zodpovězeny.
Poučení jsem porozuměl(a) a na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení
souhlasím s provedením tohoto vyšetření - rektoskopií, odběrem vzorků a s případným
léčebným zákrokem.

--------------------------------------------------------------------------------------.
datum
podpis pacienta

Při nejasnostech ohledně přípravy na vyšetření a vlastního vyšetření se informujte
na endoskopickém pracovišti na tel. 228 805 825. Pokud se nemůžete dostavit k vyšetření,
informujte nás co nejdříve, abychom mohli objednat jiného pacienta.
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