
Jméno a příjmení 
pacienta/pacientky:                         Datum narození:

Vážený pane, vážená paní,
ošetřující lékař Vám doporučil podstoupit kolonoskopii.

Kolonoskopie je metoda metoda, při které se ohebným optickým přistrojem zvaným endoskop prohlédne celé 
tlusté střevo (colon) a v  určitých případech i konečná část tenkého střeva (terminální ileum).  Pomocí endoskopu  
lze též odebrat vzorky sliznice či provést menší terapeutické výkony. 

PŘÍPRAVA KE KOLONOSKOPII:
Základním předpokladem k úspěšnému vyšetření je důkladné očištění střeva. Toho dosahujeme několikadenní 
dietou a pitím projímadla. O přípravě Vás poučí odesílající lékař, případně se dostavte na naše pracoviště, kde Vám 
sestra vydá podrobný návod a zodpoví dotazy. 

Dodržení pokynů je nezbytné, bez řádného vyprázdnění střeva nelze vyšetření provést!! 

U  pacientů s chronickým onemocněním je často před vyšetřením  nutná úprava užívané medikace 
(vysazení léků na ředění krve a  léků na cukrovku, snížení dávek insulinu atd.). 
Úpravu léčby vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem !!! 

2 týdny před vyšetřením je potřeba přestat užívat  preparáty obsahující železo. 
Týden před vyšetřením neužívat projímadlo lactulozu. 
Léky na snížení krevního tlaku ráno v den vyšetření užijte a zapijte malým množstvím vody.

Ke kolonoskopii s sebou přineste aktuální seznam užívané medikace!!
Pokud si aplikujete léky na ředění krve podkožně do břicha, je nutné vědět nejen název ale i sílu léku a zda se 
nejedná o látku s protrahovaným účinkem (nejlépe uděláte, pokud s sebou vezmete krabičku od léku). Většina 
podkožně podávaných léků na ředění krve se aplikuje naposledy 12 hodin před vyšetřením, léky s prodlouženým  
účinkem 24 hodin před vyšetřením. 

U nemocných s implantovaným kardiostimulátorem či defibrilátorem 
provádíme na našem pracovišti pouze diagnostická vyšetření !!!!  

PRŮBĚH KOLONOSKOPIE:
Ke zmírnění nepříjemných pocitů během vyšetření podáváme nitrožilně léky k celkovému zklidnění 
a utlumení bolesti, které až na 12 hodin ovlivňují psychiku a schopnost soustředit se.  
Jako alternativu je možno využít  inhalační analgosedaci oxidem dusným (= rajský plyn), 
která zajistí zklidnění pacienta během výkonu s rychlou úpravou stavu vědomí po vyšetření. 
V určitých případech je nezbytné vyšetření provést v celkové anestezii – (je nutno domluvit předem).

Na úvod Vám lékař vyšetří prstem konečník a následně zavede endoskop (tenká ohebná hadička s videokamerou 
na konci). Tím opatrně proniká strojem celým tlustým střevem až na jeho dno. Podle potřeby je možno vyšetřit 
i konečnou část tenkého střeva. Během kolonoskopie lze odebírat vzorky tkáně k mikroskopickému vyšetření či 
provádět některé drobné léčebné zákroky. Jedná se především o polypektomii - tj. odstranění drobných výrůstků 
na sliznici tzv. polypů. Celková délka kolonoskopie se může pohybovat od 15 minut do jedné hodiny.

Ihned po zákroku se pacient dozví výsledek. 
Výsledky histologického vyšetření jsou známy zhruba za týden.
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MOŽNÁ OMEZENÍ PO VYŠETŘENÍ:
Pokud byla v průběhu vyšetření podána nitrožilně sedativa, je žádoucí mít zajištěný doprovod domů.
Dokonce i když cítíte bdělost po vyšetření, váš úsudek a reflexy by mohly být po zbytek dne narušeny, 
proto nesmíte tento den řídit.
V případě polypektomie  je nutné dodržovat po jistou dobu dietní opatření nebo fyzický klid. 
Vyjímečně Vám může lékař doporučit krátkodobou pracovní neschopnost.

KOMPLIKACE:
Kolonoskopie je metoda bezpečná, nicméně se jedná o vyšetření invazivní (tzn. dochází k zavádění přístroje do 
těla pacienta) a v malém počtu se mohou objevit nečekané komplikace. Může se jednat o alergickou reakci na 
podané léky, krvácení po odběru vzorku tkáně nebo po některém léčebném výkonu  či  proděravění střeva (perfo-
race). Komplikace jsou obvykle nezávažné, ale některé mohou vyžadovat hospitalizaci i následný chirurgický 
zákrok.

ALTERNATIVY VÝKONU:
Plnohodnotná alternativa ke kolonoskopii  neexistuje. Částečně ji  může částečně nahradit rentgenové vyšetření 
či kapslová endoskopie . Nevýhodou těchto vyšetření je menší přesnost, spolehlivost a především nemožnost 
provést biopsii nebo léčebný zákrok.

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYŠETŘENÍM

Prohlašuji, že jsem textu porozuměl/a/ a byl/a/ jsem lékařem srozumitelně informován/a/ o povaze lékařského 
vyšetření  uvedeného výše, byl/a/ jsem též informován/a/ o možných rizicích a komplikacích tohoto výkonu. 

Dále mě informující lékař seznámil s předpokládanou úspěšností výkonu, s možnými alternativami k výkonu, 
i s důsledky toho, že by se výkon (postup) neprovedl. 

Měl/a/ jsem možnost klást lékaři doplňující dotazy a pokud tomu tak bylo, veškeré mé dotazy byly zodpovězeny. 
Nezamlčel/a/ jsem žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na léčbu, volbu a provedení zákroku nebo by mohly 
ohrozit jiné osoby.

Máte právo navrženou léčbu (vyšetření) odmítnout.

Na základě tohoto poučení prohlašuji, že souhlasím s uvedeným lékařským zákrokem (léčebným postupem) a 
také s tím, že může být proveden jakýkoli další výkon, pokud by jeho neprovedení bezprostředně ohrozilo moje 
zdraví nebo život.

Datum: 

Podpis pacienta/pacientky  či zákonného zástupce:

Zákonný zástupce( jméno a příjmení):

Datum narození:                                                             Vztah k pacientovi: 
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