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Funkční gastroenterologické vyšetření 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o funkčních gastroenterologických 
vyšetřeních.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.  

Co je funkční gastroenterologické vyšetření: 
Funkční gastroenterologická vyšetření jsou metody diagnostické (vyšetřovací). Jedná se 
o zavedení tenkých sond, které zjišťují pH prostředí v jícnu, tlakové poměry v jícnu nebo  
v konečníku. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Vyšetření konečníku se provádí bez přípravy. Vyšetření jícnu se provádí na lačno. Je třeba 
vysadit po dohodě s lékařem týden před vyšetřením léky proti „pálení žáhy“ a léky 
„na žaludek“ (IPPa H2 blokátory). 

Jaký je důvod (indikace) výkonu: 
Důvodem vyšetření jsou změny pH v jícnu, podezření na funkční poruchu jícnu nebo 
funkční porucha svěračů konečníku.  

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Při jícnové pH-metrii je nosem do jícnu a horní části žaludku zavedena tenká sonda, která 
v průběhu následujících 24 hodin měří výkyvy kyselosti a zásaditosti (změny pH) v jícnu. 
Při jícnové manometrii je do jícnu a horní části žaludku zavedena tenká sonda, která snímá 
tlakové poměry v průběhu jícnu (vyšetření trvá v průměru 30 min.) V některých případech 
(v obou typech vyšetření) je třeba zavést sondu za RTG kontroly. Při anální manometrii je 
zavedena tenká sonda do konečníku, kde snímá tlakové poměry, tedy funkční zdatnost 
svěračů konečníku. Vyšetření trvá v průměru 20 min.  

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Funkční gastroenterologické vyšetření je prováděno ambulantně, umožní stanovit nebo 
upřesnit diagnózu. Na základě výsledku vyšetření je zpravidla možno stanovit nebo změnit, 
upravit léčbu. V případě jinak nevysvětlitelných obtíží vzniklých v časové souvislosti 
s provedeným funkčním gastroenterologickým vyšetřením kontaktujte lékaře. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Jaká jsou možné rizika a komplikace: 
Komplikace funkčního vyšetření jícnu jsou vzácné, výjimečně by mohlo při zavádění sondy 
dojít ke zvracení a k vdechnutí žaludečního obsahu do průdušek nebo do plic. Anální 
manometie není spojena s rizikem žádných komplikací. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Funkční gastroenterologické vyšetření nemá žádnou relevantní (srovnatelnou) alternativu. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
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). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

___________________________________     
Jméno, příjmení a podpis vyšetřujícího lékaře  

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
      


