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Jícnová echokardiografie  

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o jícnové echokardiografii.  
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 jícnová echokardiorafie:  
Jícnová echokariografie je metoda, která spočívá v zavedení echokardiografické vyšetřovací 
sondy do jícnu a žaludku, tedy do těsné blízkosti srdečních struktur. Umožňuje rozpoznání 
srdečních struktur a případných patologických změn přesněji, než tomu je při běžném 
ultrazvukovém vyšetření srdce z povrchu hrudníku, bez omezení kvality jejich zobrazení 
stěnou hrudní či tkáněmi, které srdce obklopují uvnitř dutiny hrudní. Jícnová 
echokardiografie umožňuje podrobné vyšetření srdečních struktur, které nelze 
v požadované míře zobrazit při běžném způsobu echokardiografického vyšetření sondou 
přes stěnu hrudní. Vyšetření jícnovou sondou je nepříjemné, často doprovázené nevolností 
a pocity na zvracení, nebývá však bolestivé. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Vyšetření je nutno provést nalačno, proto před jeho provedením nejlépe šest hodin, 
minimálně čtyři hodiny, nejezte a nepijte. Před provedením vyšetření vyjměte snímatelné 
zubní protézy. Bezprostředně před vyšetřením Vám bude ústní dutina znecitlivěna 
speciálním sprejem, aplikována injekce s látkou celkově zklidňující a potlačující dávivý 
reflex. Vyšetřující lékař následně zavede ohebnou vyšetřovací sondu Vašimi ústy do jícnu. 
Během vyšetření budete ležet na levém boku, v úvodu bude změřen krevní tlak a průběžně 
snímáno EKG. Vyšetření trvá obvykle méně než 30 minut a je ukončeno vytažením 
vyšetřovací sondy.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikace vyšetření jsou zřídkakdy. Může dojít k podráždění nebo poranění oblasti 
dutiny ústní, krku, jícnu či žaludku zaváděnou sondou, a to nejčastěji pacientů s již dříve 
přítomným postižením této oblasti. Pokud tedy v minulosti proběhlo, nebo trpíte-li 
onemocněním krku, jícnu či žaludku (např. zúžení jícnu, jícnové varixy, žaludeční vředy, 
stav po operaci jícnu či žaludku) sdělte toto vyšetřujícímu lékaři. Upozorněte lékaře také 
na jakékoliv lékové alergie. 
 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Vyšetření je běžně prováděno ambulantně a vyjma lačnění nevyžaduje zvláštní přípravu ani 
hospitalizaci. Po výkonu nejezte a nepijte po dobu dvou hodin, než odezní účinek místního 
znecitlivění dutiny ústní a polykacích cest. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Jícnovou echokardiografii nelze ve většině prováděných indikací plnohodnotně nahradit 
jiným vyšetřením. O případných možnostech a vhodnosti vyšetření jinými metodami Vás 
poučí lékař, který vyšetření jícnovou echokardiografií navrhl. 

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 

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

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

 


