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Esofagoskopie 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o esofagoskopii.  
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 esofagoskopie: 
Esofagoskopie je zákrok, při kterém se pomocí kovového tubusu zavedeného do jícnu 
diagnostikují některé chorobné stavy jícnu a pomocí jemných nástrojů provádějí drobné 
zákroky v jícnu. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem k této operaci bývá zpravidla objasnění či vyřešení Vašich potíží (cizí těleso, 
zúžení jícnu) nebo jako preventivní opatření k časnému rozpoznání možných chorobných 
změn v jícnu.  

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: 
Esofagoskopie je výkon, který se provádí většinou v celkové anestezii, za přítomnosti 
anesteziologa. V případě naléhavého stavu lze zákrok provést v lokální anestezii. Kovový 
tubus se posunuje ústní dutinou přes hltan až do jícnu. Je vybaven vlastním zdrojem světla, 
čímž jsou eventuální chorobné změny či cizí těleso dobře přehledné. Tubusem mohou být 
zavedeny další nástroje – např. kleště k biopsii (odebrání vzorku tkáně), úchopové kleště 
k odstranění cizího tělesa atd.  

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Krvácení z místa odběru vzorku tkáně, poranění vyšetřovaného orgánu nástrojem, 
až event. perforace (proděravění), zánět při poranění stěny vyšetřovaného orgánu, 
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, měkká, nedráždivá strava, nejíst, nepít nic 
horkého. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Fibrogastroskopie – zavedení ohebné hadičky přes dutinu ústní do jícnu a žaludku. Toto 
vyšetření se provádí v lokální anestezii na gastroenterologické ambulanci. 

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 
      

 


