
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581,  500 05 Hradec Králové, www.fnhk.cz, 495 831 111 

 

II. interní gastroenterologická klinika 
pracoviště digestivní endoskopie (1. patro, budova č.10, www.kcvl.cz) 

telefon: 49583 2708 (recepce, objednávání) 49583 3437 (zotavovací místnost) v pracovní dny  
od 7:00 do 15:30 hodin nebo 722 665 353 (lékař, nepřetržitě) 

 
 

 

Souhlas pacienta/pacientky – zákonného zástupce s podáním sedace 
(„tlumící injekce“) při endoskopickém výkonu 

 

 

Pacient/pacientka   ...................   ...................................   ...............   Rodné číslo: .......................... 

                                       jméno                    příjmení               titul 

 

Je možné, že plánovaný endoskopický výkon budete vnímat natolik nepříjemně, že jej při plném vědomí 
budete jen obtížně snášet. Pro tuto situaci Vám může lékař navrhnout použití sedace („tlumící injekce“). 
Sedace (při vědomí) je stav s léky navozenou sníženou úrovní vědomí („tlumící injekce“), která Vám 
ponechává schopnost nezávisle a soustavně udržovat průchodnost dýchacích cest a odpovídat adekvátně 
na doteky a slovní příkazy. Sedace („tlumící injekce Vám zajistí komfortnější průběh výkonu a pomůže 
Vám díky efektu podávaných léků na nepříjemné prožitky zapomenout. Každý pacient reaguje na zvolené 
léky jinak, a proto jejich volba a dávka bude záležet na vaší odpovědi na jejich podání. Léky používané 
při sedaci („tlumící injekce“) kromě vědomí mohou také vzácně ovlivňovat činnost krevního oběhu anebo 
dýchání. Maximální délka účinku těchto léků může být až 24 hodin od okamžiku podání. Proto byste po 
tuto dobu rozhodně neměl/-a zůstat bez dohledu a pomoci dospělé, svéprávné osoby. 

Z ambulantního pracoviště si před odchodem domů určitě odnesete zprávu o provedeném výkonu, ve 
které jsou také uvedeny všechny léky použité k ovlivnění vědomí a bolesti včetně podaných dávek. 
V případě zdravotních komplikací je to pro zasahující zdravotníky důležitá informace a budou ji 
vyžadovat. Proto záznam z vyšetření mějte na snadno dosažitelném místě. 

Pokud endoskopický výkon bude proveden bez podání sedace, při odchodu z pracoviště FN HK nebudete 
omezen/-a ve vykonávání činností vyžadujících Vaše duševní a pohybové schopnosti. 

Pokud byla v průběhu výkonu sedace  („tlumící injekce“) podaná, minimálně do rána následujícího dne 
(nejlépe na dobu 24 hodin od podání léků) musíte vyloučit provádění následujících aktivit: 

 pečovat o děti nebo jiné osoby vyžadující pomoc, 
 chodit do zaměstnání, 
 konzumovat alkoholické nápoje, 
 jezdit sám/sama hromadnou dopravou, 
 řídit dopravní prostředek včetně kola, 
 ovládat stroje nebo provádět jakékoli činnosti, u kterých je vyžadovaná zvýšená pozornost (i u 

domácích spotřebičů, zacházet s otevřeným ohněm), 
 používat ostré předměty, 
 odjíždět na delší cesty, 
 zůstat přes noc sám/sama bez dohledu dospělého doprovodu, 
 činit významná, zejména právně závazná rozhodnutí a podepisovat právní dokumenty (jejich 

platnost je snadno zpochybnitelná). 



Po podání sedace („tlumící injekce“) byste měl/-a nejméně do rána následujícího dne zůstat doma, 
odpočívat, jíst pouze malé porce lehkých jídel. 

V případě akutních situací s podezřením na poruchu dýchání, krevního oběhu nebo vědomí neváhejte 
volat Rychlou zdravotnickou pomoc na tísňové lince 155. 

V případě méně závažných zdravotních komplikací kontaktujte buď svého praktického lékaře, nebo 
vyšetřující pracoviště FN HK na telefonu, který máte uveden ve zprávě z vyšetření. 

 

 

Dne    ..........................   v   ......................   hod.  

 

............................................                             

podpis pacienta / pacientky                             

 

Hradec Králové, dne   .............................   v   ..........................   hod.     

 

........................................................ 

jmenovka a podpis lékaře / lékařky  


