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Jícnová echokardiografie (TEE) 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) 
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍHO VÝKONU 

 
 

Pacient: ……………………………………………………            r.č. ……………………………………………………….. 
 
Zákonný zástupce: ……………………………………            r.č. ……………………………………………………….. 

 
      bydliště: ……………………………………            vztah  k pacientovi: …………………………….. 
   

Přínos a účel výkonu:  
      Jícnová echokardiografie doplňuje běžné ultrazvukové vyšetření srdce (prováděné 
přiložením sondy na hrudník v krajině srdeční) v případech, kdy toto vyšetření dostatečně 
nezobrazí požadované srdeční struktury.  Tímto přístupem se získá kvalitnější ultrazvukový 
obraz určitých srdečních struktur, některé srdeční struktury je možné vidět jen z tohoto 
přístupu. Někdy nahrazuje katetrizační výkon, eventuálně doplňuje jiné zobrazovací 
vyšetření. Provádí se k získání podrobné informace o srdečních vadách, funkci komor, 
vyloučení nitrosrdečních útvarů, podezření na zánět srdečních chlopní, funkce umělých 
chlopní a jiných diagnóz.  
 
Popis: 
      Jícnová echokardiografie představuje ultrazvukové vyšetření srdce, které se provádí 
zavedením ultrazvukové sondy do jícnu.  
      Vyšetření se provádí nalačno, aby pacient nevdechl nějaké zbytky potravy. Lačnění 
(zahrnující jídlo, pití nápojů i ranní léky) musí trvat nejméně 4 - 6 hodin, pacient nesmí kouřit. 
Při užívání Warfarinu je nutné přinést s sebou výsledek INR ne starší 7 dnů. 
      Před výkonem je nutné vyjmout umělou zubní protézu. Je zavedena nitrožilní kanyla. 
Před zavedením sondy může pacient dostat uklidňující lék do žíly a hrdlo je vystříkáno 
sprejem, který místně znecitlivuje. Poté je sonda, na jejímž vrcholu je ultrazvukový měnič, 
zavedena do jícnu.  Nepříjemné pro pacienta je zejména zavedení sondy, po zavedení je 
manipulace se sondou již minimální. 
      Vyšetření je nepříjemné, ale nebolestivé a nemocní ho zpravidla velmi dobře snáší. 
Vzhledem k tomu, že je před výkonem podáváno sedativum, část pacientů si na výkon vůbec 
nepamatuje. Během výkonu je pacient monitorován (EKG, TK, puls) a je sledován sestrou a 
lékařem. Výkon nevyžaduje hospitalizaci, může být proveden ambulantně. 
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      Po vyšetření nesmí pacient asi hodinu jíst a pít (dokud neodezní příznaky místního 
znecitlivění, neboť by mohl potravu vdechnout). Vzhledem k ospalosti po výkonu, vyvolané 
podáním uklidňující látky, nemůže pacient po vyšetření nejméně 4 hodiny řídit motorové 
vozidlo či jiné stroje, ani se nedoporučuje podepisovat úřední dokumenty. Zejména                          
u starších osob je vhodné mít s sebou doprovod další osoby. 
 
 
Rizika (obecná, individuální): 
      Komplikace výkonu jsou velmi vzácné a v naprosté většině je možné jim předejít. Jednou 
z možných komplikací je alergie na místně znecitlivující látku, které lze většinou předejít, 
neboť pacient zpravidla zná, na které látky je alergický, nebo tuto informaci obsahuje jeho 
dokumentace. Po výkonu může několik hodin přetrvávat podráždění sliznice hltanu nebo 
jícnu způsobující přechodnou bolest při polykání, eventuálně drobné krvácení. 
      Další vzácnou komplikací je mechanické poškození jícnu až jeho proděravění, které může 
vzniknout v případě, že je daná oblast postižená nějakým chorobným procesem, který není 
vyšetřujícímu znám. Při onemocnění v této oblasti (nádory, jícnové varixy, zúžení jícnu) se od 
tohoto vyšetření zpravidla upouští. 
     Vyskytne-li se jakákoliv komplikace po propuštění, informujte svého lékaře, případně se 
dostavte na akutní příjem do nemocnice. 
 
 
Alternativy výkonu: 
      K navrhovanému výkonu neexistují jiné adekvátní alternativy. 
      Výhodou tohoto vyšetření je, že nezatěžuje pacienta zářením a výsledek je k dispozici 
bezprostředně. Některé srdeční struktury‚ (např. chlopně) nelze jinými vyšetřovacími 
metodami dostatečně podrobně zobrazit. 
      V případě, že existují nějaké kontraindikace podávání místně znecitlivujících léků (alergie) 
nebo sedativ, provádí se vyšetření bez nich. Také sám pacient může tyto léky odmítnout. 
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Odpovědi na doplňující otázky pacienta: 
 
 
 

Prohlášení lékaře: 
 
Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným 
způsobem informoval o plánovaném diagnostickém výkonu (vyšetření), léčebném postupu, a 
to včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též seznámen s plánovaným 
způsobem anestesie (sedace), bude-li použita. Pacient byl poučen o svém právu se svobodně 
rozhodnout o dalším postupu.  
 
 
MUDr. …………………………………..            …………………………………                   ……………………………….. 
jméno a  příjmení lékaře                          podpis lékaře                              datum  
 
 
 
Souhlas pacienta: 
 
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem byl lékařem srozumitelně informován o plánovaném 
diagnostickém výkonu (vyšetření), léčebném postupu včetně upozornění na možné 
komplikace. Byly mi zodpovězeny mé doplňující dotazy (pokud byly položeny). 
Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením vyšetření, 
léčebného postupu (viz výše), s použitím popsané anestesie (sedace).  
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 mého života a zdraví. Všemu jsem rozuměl 
a s navrženým postupem souhlasím. 

 
 
 
…………………………………………………………….                                                   ….…………………………….. 
Podpis pacienta (zákonného zástupce)                                                                     datum 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jména, příjmení a podpisy svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud pacient není 
schopen se podepsat. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Důvody, pro něž se pacient nemohl podepsat a jakým způsobem projevil svoji vůli. 
 


