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Pasáž gastrointestinálním traktem, irrigografie 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o pasáži gastrointestinálním traktem, 
irrigografii.  
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 pasáž gastrointestinálním traktem: 
Skiaskopické vyšetření je vyšetření využívající rentgenové ionizující záření, patří k běžným 
radiologickým vyšetřovacím metodám. Zahrnuje vyšetření hltanu, jícnu, žaludku 
a dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva s podáním baryové kontrastní látky ústy nebo 
zavedenými sondami. Barva kontrastní látky je zpravidla bílá, dle typu výrobce 
s modifikovanými příchutěmi. Při podezření na patologickou komunikaci jednotlivých 
orgánů či pro kontrolní vyšetření po operačním výkonu se používá jodová kontrastní látka, 
která má hořkou chuť. Pokud se léčíte se štítnou žlázou, upozorněte vyšetřujícího lékaře.  

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem vyšetření jsou polykací potíže, bolesti břicha, zvracení, průjem, zácpa apod.  

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
8 hodin nejezte, nepijte, nekuřte a nežvýkejte. Při vyšetření tlustého střeva použijete 
vyprazdňovací roztok (jeho použití Vám vysvětlí lékař, který Vás k tomuto vyšetření 
doporučil), případně očistný nálev. 
U specializovaných vyšetření může být vyžadována příprava, jejíž rozsah a provedení Vám 
vysvětlí lékař, který Vám toto vyšetření doporučil. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vyšetření se provádí na tzv. sklopné stěně umožňující polohování pacienta do optimální 
polohy k zobrazení požadovaného orgánu. 
Při vyšetření hltanu, jícnu, žaludku a úseků tenkého střeva dostanete naředěnou baryovou 
kontrastní látku, kterou popíjíte podle pokynů vyšetřujícího lékaře. 
Při vyšetření tlustého střeva je Vám zavedena do konečníku speciální rourka, kterou 
vyšetřující lékař aplikuje ředěnou baryovou kontrastní látku do konečníku a dále do střeva. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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V druhé fázi tohoto vyšetření je Vám stejnou rourkou aplikováno do střev vzduch 
k rozepnutí střev a lepší přehlednosti vyšetřovaného orgánu. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Komplikace se objevují zřídka, s rozvojem technologií došlo k jejich dalšímu výraznému 
snížení: 

 při vyšetření baryovou suspenzí nejsou komplikace časté – nevolnost, nadýmání, 
zvracení, průjem, zácpa 

 při použití jodové kontrastní látky se může objevit alergická reakce (kopřivka, 
dušnost, otoky) 

 vzácně může dojít k perforaci (proděravění) střeva a úniku kontrastní látky do okolí 

Abychom snížili riziko komplikací a především alergických reakcí 
na minimum, zodpovězte, prosím, následující otázky: (*odpověď zakroužkujte) 

Trpíte astmatem, sennou rýmou, přecitlivělostí vůči potravinám, 
lékům, náplastem, lékům na místní znecitlivění, kontrastní látku? 

Ano* Ne* 

Jste těhotná? Ano* Ne* 

Máte onemocnění štítné žlázy? Ano* Ne* 

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. 
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: 
V případě vyšetření tlustého a v některých případech i tenkého střeva se dostatečně 
vyprázdnit na WC. Pokud Vám byla aplikována nitrožilně kontrastní látka, zůstanete dle 
pokynů personálu 30 minut v čekárně. Je žádoucí zvýšit příjem tekutin a podpořit tak 
vyloučení kontrastní látky z těla. 
V případě jakýchkoliv potíží okamžitě upozornit personál a lékaře.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou skiaskopických vyšetření je endoskopie jednotlivých úseků trávicí trubice. 
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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(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 

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

 
Pacient není schopen podpisu. Svůj souhlas vyjádřil: 
popište způsob: 

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


