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Spermiogram 

 

Vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o spermiogramu.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je Spermiogram:  
Spermiogram je metoda vyšetření ejakulátu. Jedná se o zjištění počtu, pohyblivosti a také 
vzhledu spermií. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem spermiogramu je zjištění stavu plodnosti muže (doporučení lékaře gynekologa). 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před vyšetřením je nutná pětidenní sexuální abstinence. K vyšetření se potřebuje ejakulát, 
který pacient pořídí masturbací do odběrové nádobky (z plastu nebo čirého průhledného 
skla). Vzorek ejakulátu nesmí být starší více než 1 hodinu. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Po odevzdání vzorku sleduje lékař dobu zkapalnění ejakulátu, hodnotí zbarvení a objem 
ejakulátu. Mikroskopicky se hodnotí pohyblivost, vzhled a počet spermií. Po vyšetření se 
sperma neuchovává. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Nebyly popsány žádné komplikace ohrožujícího pacienta. Samotný rozbor ejakulátu je 
možný bez přítomnosti pacienta. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po vyšetření není vyžadován žádný speciální režim. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
V současné době neexistuje adekvátní alternativa k výkonu. 

 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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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 jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl. Lékařem jsem byl poučen 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 není schopen podpisu. Svůj souhlas vyjádřil: 
popište způsob: 

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

 

 

 


