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Pracoviště (klinika, oddělení):  

 

Lékař, který provedl poučení: 

 

Pacient:_____________________________________________________________________ 

Jméno, příjmení, rodné číslo 

 

Zákonný zástupce:____________________________________________________________ 

Jméno, příjmení, rodné číslo 

 

 

Dnešního dne (pacient / zákonný zástupce) jsme byli lékařem poučeni o navrhovaných zdra-

votních službách spočívajících ve zdravotním výkonu / zdravotních výkonech, který/é mi 

má/mají být proveden/y. Jedná se o: 

 

Vyšetření pomocí počítačové tomografie (vyplní radiologický asistent po vyšetření) 

□ bez podání kontrastní látky 

□ s podáním kontrastní látky ústy 

□ s podáním kontrastní látky do žíly 

 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je: 

CT vyšetření umožní podrobně zobrazit jednotlivé anatomické oblasti lidského těla a výrazně 

přispívá k přesnému stanovení diagnózy. Objasnění zdravotního problému ve vyšetřované ob-

lasti, což může mít zásadní vliv na další průběh léčby.  

 

Před vyšetřením: 
Den před vyšetřením pijte dostatečné množství tekutin, zejména vody. 

V případě, že užíváte Metformin, je nutné ho vysadit 48 hodin před vyšetřením (nutno však až 

po konzultaci s ošetřujícím lékařem!!!). 

 

Vyšetření probíhá nalačno (4 hodiny před vyšetřením nejíst, během této doby je povoleno pou-

ze malé množství vody). Je-li plánovaný výkon cílen na trávicí trubici (CT enterografie, CT 

kolonografie), je nutné vyprázdnění střeva dle pokynů indikujícího lékaře. 

Před vyšetřením břicha a malé pánve budete muset po určitou dobu (v závislosti na požadova-

ném vyšetření cca 1-3 hodiny) protrahovaně, tj. po malých doušcích popíjet (většinou naředě-

nou) kontrastní látku (množství závisí na typu vyšetření cca. 500-1500ml). V určitých přípa-

dech stačí popíjet pouze vodu (bez kontrastní látky) za stejných podmínek. Indikace je na do-

mluvě ošetřujícího lékaře a radiologa. 

 

Dle rozhodnutí radiologa Vám může být aplikována nitrožilně kontrastní látka. 

Po nitrožilním podání kontrastní látky se u Vás mohou dostavit pocity tepla, nevolnost či buše-

ní srdce. Jde o průvodní jevy kontrastní látky, které jsou zcela běžné.   

 

Případnou závažnou komplikací jsou projevy tzv. alergické reakce, ke kterým může dojít, přes-

tože jste se s nimi ještě nesetkal/a a byl/a jste již jodovou kontrastní látkou vyšetřován/a. Při 

podávání moderních, neionických kontrastních látek, však k závažnějším komplikacím dochází 

výjimečně, ale může dojít až k anafylaktickému šoku a k možnému následnému úmrtí. Přesto 
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budete zhruba 15-20 min. po vyšetření, které bylo provedeno s nitrožilním podáním kontrastní 

látky sledován. Rozpoznání i způsob léčby těchto komplikací závisí na závažnosti alergické 

reakce a personál CT pracoviště je na ně připraven.  

 

Samotné vyšetření probíhá vleže na vyšetřovacím stole, který je umístěn do gantry, což je pro-

stor mezi rentgenku a senzory uvnitř přístroje (tzv. „tunel“), kde ležíte po dobu 5-15 min, kdy 

probíhá vyšetření. Během vyšetření se nesmíte hýbat a vyžaduje se jistá míra spolupráce dle 

pokynů personálu (např. zadržení dechu). 

 

Po vyšetření: Zhruba 15-20 min. po vyšetření s aplikací kontrastní látky vám bude ponechán 

žilní vstup (kanyla) a budete sledován z důvodu rizika alergické reakce (viz výše). Po vyjmutí 

kanyly personálem CT můžete odejít. Po provedeném výkonu je nutná dostatečná hydratace tj. 

alespoň 2 litry tekutin po provedeném výkonu. Můžete normálně jíst a vzít si své obvyklé léky. 

Metformin znovu nasadit po řádné hydrataci za cca. 48 hodin od vyšetření (nutné však zkonzul-

tovat s ošetřujícím lékařem).  

Důležité informace od pacienta:  

 

Alergie:  

□ jódové kontrastní látky 

□ léky, jaké ………………………………. 

□ pyly 

□ bodnutí hmyzem 

□ jiné, uveďte jaké ……………………………… 

 

Onemocnění:  

□ ledvin 

□ štítné žlázy 

□ bronchiální astma, zelený zákal 

□ jiná závažná onemocnění, jaká …………………………………….. 

□ ženy – těhotenství    □ ANO   □ NE    □ NEVÍM 

 

V případě zaškrtnutí některého z bodů upozorněte personál !!! 

 

Byl jsem poučen, že jako alternativa místo shora uvedeného lékařem doporučeného výko-

nu lze provést: 

Konvenční radiodiagnostické vyšetření, ultrazvuk, magnetická rezonance.  

 

Vzal jsem na vědomí, že lékařem doporučený výkon má oproti uvedené alternativě tyto 

výhody: 

Krátká vyšetřovací doba. Možnost získání komplexnějších informací o vyšetřované oblasti 

v krátkém časovém úseku.  

 

ale současně tyto nevýhody: 

Vyšší radiační zátěž. Pro pacienty se strachem z uzavřeného prostoru může být obtížné vydržet 

v prostoru gantry.  
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Byl jsem dále poučen, že lékařem doporučený výkon má následující rizika:  

Závažnou komplikací nitrožilního podání kontrastní látky může být alergická reakce (reakce 

přecitlivělosti), která může nastat i u pacientů, kteří již byli v minulosti s kontrastní látkou vy-

šetření. V současnosti se podávají neionické kontrastní látky, u kterých dochází k závažným 

komplikacím výjimečně. Přesto budete zhruba 15-20min. po vyšetření s aplikací kontrastní lát-

ky sledován. 

 

Beru na vědomí, že po provedení uvedeného zdravotního výkonu budu takto omezen v 

obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti:  

Žádná omezení. 

 

Byl jsem poučen, že svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb mohu odvolat. Odvolání 

souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení 

může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života.  

 

Byl jsem poučen o svém právu vzdát se podání informace o zdravotním stavu. 

 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl 

poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a 

měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního výkonu:  

 

Vyšetření pomocí počítačové tomografie (vyplní radiologický asistent po vyšetření) 

□ bez podání kontrastní látky 

□ s podáním kontrastní látky ústy 

□ s podáním kontrastní látky do žíly 

 

Beru na vědomí skutečnost, že výsledek vyšetření obdrží odesílající lékař do 3 dnů od provede-

ní vyšetření.  

____________________________________________________________________________ 

 

Jako zákonní zástupci (* zaškrtněte jednu možnost): 

□ nezletilého pacienta, 

□ pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo 

□ pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům 

svým podpisem stvrzujeme, že jsme obdrželi příslušné informace a že tyto výše uvedené in-

formace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi. 

 

V Praze dne …………………. 

 

Vlastnoruční podpis pacienta/zákonných zástupců*:  ………………………………………….. 
(* zaškrtněte jednu možnost) 

 

Jmenovka a podpis lékaře, který poučení provedl: ……………………………………………… 
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Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud pacient není schopen se vlastnoručně pode-

psat (Vyplňuje se pouze tehdy, není-li pacient se vlastnoručně podepsat, ať již z jakýchkoliv dů-

vodů) 

 

 ………………………………….    …………………………………….. 

Jméno a příjmení 1. svědka, podpis    Jméno a příjmení 2. svědka, podpis 
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