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Informovaný souhlas pacienta s provedením zdravotního výkonu 

 

Plánovaný výkon:                   ZÁTĚŽOVÁ SCINTIGRAFIE MYOKARDU    

 

 

 

Jméno a příjmení pacienta: ……………………………………………..……………………...…..………… RČ: ……………………….…………… 

Seznámení provádějící lékař: …………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce*: ………………………………………………………………………...…………………………………………… 

 

Prohlašuji, že jsem četl přílohu, která je nedílnou součástí tohoto informovaného souhlasu, a že mi bylo lékařem 
sděleno a vysvětleno: 

 účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky a možná rizika zdravotního výkonu, 
 zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost zvolit si jednu z alternativ, 
 možná omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního 

výkonu a případné změny zdravotní způsobilosti, 
 údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních 

výkonů, 
 možné omezení volného pohybu v souvislosti s provedeným zdravotním výkonem. 

Prohlašuji, 
 že jsem byl seznámen se všemi způsoby možné léčby mého onemocnění a o jejich rizicích a uvědomuji si, že 

určitá rizika existují při každé léčbě a že je nelze vždy přesně určit, 
 že souhlasím s provedením zvoleného způsobu zdravotního výkonu stejně jako s nutnými vyšetřeními  

a vedlejšími výkony. Jsem srozuměn s případnými možnými změnami v léčbě nebo možným rozšířením 
zákroku, 

 že pokud změním své stanovisko k předpokládané léčbě, sdělím včas tuto skutečnost lékaři,  
 že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných  

k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony 
nutné k záchraně života nebo zdraví, 

 že souhlasím s nezbytným omezením volného pohybu v souvislosti s provedeným zdravotním výkonem. 
V případě, že jsem zákonný zástupce nezletilého pacienta, pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo 
pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům, svým podpisem stvrzuji, že shora uvedené informace byly 
poskytnuty v přiměřeném rozsahu a formě také pacientovi. 

 

Poté, co jsem měl/a možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za podstatné, a moje dotazy mi 
byly lékařem zodpovězeny, prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl/a, považuji mé 
poučení za dostatečné a na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením uvedeného 
zdravotního výkonu. 
 

V Kyjově, dne:…………………………......           čas:………………...................... 
 

podpis: ……………………………………..           ………………………………………….. 

 pacient (zákonný zástupce)  seznámení provádějící lékař 
 

V případě, že se pacient (zákonný zástupce) nemůže podepsat: 
 

důvod:………………………………………………………………………………………….................................................................................... 

způsob projevu souhlasu:………………………………………………………………………......................................................................... 

jméno a příjmení svědka:……………………………………………………….……….......   podpis:………..………………………………… 

 

*vyplní se v případě, že pacienta zastupuje zákonný zástupce 
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Příloha k informovanému souhlasu 

 
Vážená paní, vážený pane, 
bylo Vám navrženo provedení níže uvedeného zdravotního výkonu. Rádi bychom Vás seznámili se všemi důležitými 
skutečnostmi, které se výkonu a Vaší osoby týkají.  
 

1. Název výkonu:   ZÁTĚŽOVÁ SCINTIGRAFIE MYOKARDU 
 
2. Účel, povaha, předpokládaný prospěch: 
Jde o vyšetření prokrvení a funkce srdeční svaloviny v podmínkách zátěže a klidu na oddělení nukleární medicíny. 
Výsledky tohoto vyšetření poslouží k objasnění příčiny Vašich potíží a k volbě dalšího způsobu léčby.   

 
3.    Průběh zdravotního výkonu: 
Vyšetření je obvykle provedeno během jednoho dne, výjimečně se k vyšetření můžete dostavit dva po sobě 
následující dny, kdy první den je provedeno vyšetření za klidových podmínek a druhý den při zátěži (nebo naopak - 
pořadí vyšetření určí lékař nukleární medicíny). Ve zvláštních případech je na přání odesílajícího lékaře možno 
provést vyšetření jen v jedné fázi (klid/zátěž). 
  

Příprava k vyšetření:  

K vyšetření přicházíte nalačno (diabetici však dodrží svůj režim!) a řídíte se pokyny odesílajícího lékaře. Před 
zátěžovým vyšetřením Vám bude do žíly zavedena plastiková jehla (kanyla), aby byl během zátěžového vyšetření 
zajištěn dobrý žilní přístup pro aplikaci vyšetřovací látky (tzv. radiofarmaka). Při klidovém vyšetření Vám bude 
vyšetřovací látka aplikována do žíly jehlou.  
  

Zátěžové testy se provádí dvojím způsobem: buď fyzickou zátěží – šlapáním na bicyklovém ergometru (kole) nebo 
podáním vhodného léku nitrožilně, který svým účinkem nahrazuje zátěž fyzickou - tzv. farmakologická zátěž.  
  

A: Bicyklová ergometrie:  

Při šlapání na kole je postupně zvyšována zátěž tak, aby došlo k požadovanému navýšení tepové frekvence. Lékař 

v průběhu vyšetření sleduje Váš krevní tlak, pulz a EKG. Na vrcholu zátěže je Vám do kanyly podána vyšetřovací látka. 
Test trvá obvykle 4 - 10 minut.   
  

B: Farmakologická zátěž:  

Nahrazuje fyzickou zátěž tam, kde ji nelze z různých důvodů provést. V průběhu farmakologického testu dostanete 
do žíly přesně odměřené množství léku. Test trvá několik minut a je při něm sledován TK, pulz, EKG. Poté následuje 
podání vyšetřovací látky.  
 
Další průběh vyšetření:   

Po podání vyšetřovací látky (jak při klidovém, tak při zátěžovém testu) pokračuje vyšetření snímkováním na 
gamakameře, které trvá zhruba 8 - 10 minut a ze získaných záznamů hodnotíme prokrvení a funkci svaloviny levé 
komory srdeční. Vyšetření se provádí pomocí otevřených radioaktivních zářičů, které jsou ve formě léčiva (tzv. 
radiofarmaka) aplikována do vnitřního prostředí Vašeho těla. Dávka ionizujícího záření, kterou u tohoto vyšetření 
obdržíte, je velmi malá, srovnatelná s běžným RTG vyšetřením.  
 
4.   Nejčastější rizika a důsledky výkonu: 
Během šlapání na bicyklovém ergometru se u Vás mohou vyskytnout nepříjemné pocity, jako je pocit nedostatku 
vzduchu, těžkého dechu, tlaku či bolesti na hrudi, bušení nebo přeskakování srdce, slabosti či závratě. Tyto 
komplikace mohou být způsobeny vzrůstem tepové frekvence či poruchou srdečního rytmu, výkyvy krevního tlaku 
nebo sníženým prokrvením srdečního svalu. Většina těchto potíží je přechodného charakteru, Váš život neohrožují 
a po chvíli odezní.  
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Při farmakologickém testu někdy pacienti navíc pociťují tlak v hlavě, tíži v končetinách, pocit těžkého dechu, 
nevolnost. Tyto potíže je možno odstranit podáním příslušného léku.  
Závažné či život ohrožující komplikace jsou velmi vzácné, lze konstatovat, že stejné riziko u konkrétního člověka 
představuje i běžná fyzická zátěž. V případě větší závažnosti nežádoucích příznaků je lze zrušit farmakologicky.  
 
Kontraindikace vyšetření:  

Vyšetření, resp. jeho modifikaci, lze jen výjimečně provést u těhotných žen, eventuální možnost těhotenství je nutné 
včas nahlásit. Případné kojení je třeba dočasně přerušit - bližší informace obdržíte od lékaře nukleární medicíny.  
 
Kontraindikace provádění zátěžových testů:  

Kontraindikací fyzické zátěže je nestabilní angína pectoris, akutní infarkt myokardu, nekontrolovatelná arteriální 
hypertenze, nedostatečně kompenzované srdeční selhání a dilatační kardiomyopatie.  
Výše uvedené stavy jsou kontraindikací i farmakologicky prováděné zátěže, která má navíc další specifické 
kontraindikace vázané na konkrétní léčivo- bližší informace Vám podá lékař nukleární medicíny.  
  

 5.  Možná omezení v obvyklém způsobu života, pracovní schopnosti a zdravotní způsobilosti:  

Po výkonu není potřeba zvláštního omezení, není omezena zdravotní způsobilost ani pracovní schopnost, je však 
žádoucí vyhnout se delšímu styku s dětmi v den výkonu (brát na klín, sedět dlouho vedle apod.). Plánovanou cestu do 
zahraničí do 2 dnů po vyšetření je třeba hlásit v příjmové kanceláři nebo aplikujícímu personálu. 

 
6.  Údaje o dalším postupu a režimu po provedení výkonu: 
V období zhruba 24 hodin po podání radioaktivní látky doporučujeme zvýšený příjem tekutin, aby došlo k rychlejšímu 
vylučování této látky z těla. 
 
7.   Možné alternativy výkonu v Nemocnici Kyjov: 

Alternativa scintigrafického vyšetření: ke scintigrafickému vyšetření zpravidla není alternativa – s dalším možným 
diagnostickým vyšetřením RTG, CT, NMR není v konkurenčním vztahu a vyšetření se vzájemně doplňují.  

 
 
 
 
 
 
  


