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Mamografie  

 

Vážená paní, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o mamografii. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je mamografie: 
Mamografie je základní radiologické vyšetření prsu prováděné na speciálním přístroji 
(mamografu). K zobrazení prsních žláz se využívá rentgenové záření, na moderních 
mamografických přístrojích je však úroveň radiační zátěže velmi nízká. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem mamografie je podezření na nádorové či jiné onemocnění prsu. 

Odpovězte prosím na následující otázku: (*odpověď zakroužkujte) 
 

Jste těhotná? Ano* Ne* 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Doporučuje se před vyšetřením nepoužívat kosmetické přípravky na oblast prsů a podpaží, 
jinak zvláštní příprava před výkonem není nutná. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Zhotovují se vždy dva snímky jednoho prsu. Prs je při vyšetření stlačen mezi dvěma tzv. 
kompresními deskami pro dosažení kvalitního obrazu prsní žlázy. Snímkování provádí 
speciálně vyškolený radiologický asistent, snímky vyhodnocuje lékař – radiolog. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Mamografické vyšetření je bez rizika vzniku komplikací, někdy se udávají méně příjemné 
pocity při stlačení prsů. 
Mamografii nelze provádět během těhotenství mimo situaci, kdy existuje velmi vysoké 
podezření na onemocnění rakovinou prsu. 

  

Pacientka (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   



Informovaný souhlas 
 

 

2/2 

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 
T 596 191 111 F 596 618 781 
IČ 00635162 www.mnof.cz 

 
platnost od 16.02.2015 
NLP – IS – verze: 2 – 139  

Riziko spojené s ionizujícím zářením: 
Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi 
intenzivního záření má negativní účinky na člověka a živé organismy. Navozuje v živé 
hmotě řadu změn vedoucích k poškození struktur živé hmoty. 
Negativní působení na plod, poškození kůže, oční čočky, poškození kostní dřeně, formy 
střevní, neuropsychické problémy a ve vysokých dávkách až nemoc z ozáření. Jedná se 
o postižení akutní i chronická. K těmto druhům postižení v radiodiagnostice nedochází 
nebo jen velmi vzácně v mírné formě, protože dávky ionizujícího záření používané 
při radiodiagnostických metodách jsou mnohonásobně nižší, tzv. podprahové. 
Radiodiagnostické výkony jsou prováděny erudovaným personálem. Při vyšetření je 
postupováno tak, aby dávka ionizujícího záření byla co nejnižší v poměru zachování kvality 
vyšetření. Pravidelně je prověřován stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. 
Jsou používány ochranné prostředky k vykrytí citlivých partií mimo zájmovou oblast 
vyšetření. Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány a zaznamenávány. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Zcela bez omezení. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou mamografického vyšetření je ultrasonografie prsu, ale výtěžnost je 
při samostatném ultrasonografickém vyšetření menší. 

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. Měla jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměla. Lékařem jsem byla poučena o možnosti  svůj 
souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

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

__________________________________     ___________________________________ 
Jméno a podpis vyšetřujícího lékaře                                 Jméno a podpis vyšetřujícího radiologického asistenta  

 
Pacientka není schopna podpisu. Svůj souhlas vyjádřila: 
popište způsob: 

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


