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Direktoskopie 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o direktoskopii.  
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 direktoskopie: 
Direktoskopie je zákrok, při kterém se v celkové anestezii zavádí do krku tubus 
nad hrtanový vchod, což umožní podrobné přehlédnutí struktur hrtanu a drobné 
chirurgické výkony. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem operace bývá zpravidla objasnění či vyřešení Vašich potíží (změna hlasu, bolesti, 
potíže při polykání) nebo jako preventivní opatření k časnému rozpoznání možných 
chorobných změn v hrtanu.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Týden před výkonem je nutné zajistit cestou praktického lékaře interní předoperační 
vyšetření včetně základní laboratoře, EKG a RTG plic. Den před výkonem je pacient přijat 
na ORL oddělení, vyšetřen lékařem, poučen o zákroku a dalším průběhu hospitalizace. 
V den operace musí být pacient na lačno, užije léky dle ordinace ošetřujícího lékaře. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Direktoskopie je výkon, který se provádí v celkové anestezii, za přítomnosti anesteziologa. 
Kovový tubus se posunuje ústní dutinou až do hrtanu. Je vybaven vlastním zdrojem světla, 
čímž jsou eventuální chorobné změny dobře přehledné. Tubusem mohou být zavedeny další 
nástroje – např. kleště k biopsii (odebrání vzorku tkáně), úchopové kleště k odstranění 
cizího tělesa, snesení polypu atd.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika:  
Přechodná změna hlasu – bývá většinou dočasná, krvácení z místa odběru vzorku tkáně, 
poranění vyšetřovaného orgánu nástrojem, až event. perforace (proděravění), zánět 
při poranění stěny vyšetřovaného orgánu, zhoršení dechu, u starších nemocných 
s přidruženými chorobami se mohou objevit i např. poruchy srdeční činnosti či jiné 
komplikace. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Je nutné dodržovat tyto zásady: klidový režim, nekouřit, šetřit hlas – nešeptat, nekřičet, 
inhalovat, popíjet Vincentku. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou k diagnostické direktoskopii je flexibilní laryngoskopie, což je výkon v lokální 
anestezii, kdy se zavádí tenká hadička do krku přes nosní průduch. Při tomto vyšetření 
však nelze provést operaci (odstranění patologického útvar, odběr vzorku sliznice 
k histologickému vyšetření). 

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 
      

 


