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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZÁKROKEM 
u nezletilého a nezpůsobilého pacienta 

 

Informovaný souhlas s:   PODÁNÍ JODOVÉ KONTRASTNÍ LÁTKY 

Pacient(ka) –  
jméno a příjmení: 

 
Rodné číslo  
(číslo pojištěnce): 

 

Datum narození: 
(není-li rodné číslo) 

 
Kód zdravotní 
pojišťovny: 

 

Adresa trvalého pobytu pacienta: 
(případně jiná adresa) 

 

Jméno zákonného zástupce 
(opatrovníka): 

 Datum narození:  

 

Informující lékař: 

 
 

 

Zdravotní výkon: Podání jodové kontrastní látky 

1) 
 

Na základě zdravotního stavu pacienta bylo jeho ošetřujícím lékařem doporučeno vyšetření 
s pravděpodobným podáním jodové kontrastní látky. Při tomto vyšetření se aplikuje do žíly či tepny 
kontrastní látka, která lépe zobrazí a zvýrazní některé struktury a umožní tak stanovit diagnózu. Některé 
orgány nelze bez kontrastní látky vůbec vyšetřit, v některých případech není ale nakonec podání kontrastní 
látky nutné. O podání této látky rozhoduje lékař Rdg. oddělení, který je vyšetření vždy přítomen. 

K aplikaci kontrastní látky požadujeme předběžný písemný souhlas a rovněž potřebujeme znát některé 
údaje o zdravotním stavu. Proto, prosíme, zodpovězte pravdivě následující dotazy (hodící se zaškrtněte!) 

 
Byla pacientovi někdy v minulosti aplikována jodová kontrastní látka?     ANO   NE 
Pokud ano, při jakém vyšetření (CT, vylučovací urografie, angiografie, flebografie…?) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Měl v minulosti alergickou reakci na jodovou kontrastní látku?               ANO  NE 
Pokud ano, jak alergická reakce probíhala?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Má na něco alergii?                      ANO  NE 
Pokud ano, vyjmenujte na co:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Léčí se na sennou rýmu nebo astmatem?       ANO   NE 
Pokud ano, co tyto potíže způsobuje? (např. pyly, prachy, roztoči, srst …)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Jaký byl nebo obvykle bývá průběh alergické reakce?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jodová kontrastní látka je preparát s obsahem jódu, který se aplikuje do žíly či tepny a poměrně rychle 
se z těla vylučuje ledvinami. Eventuelní podání jiné než jodové kontrastní látky není při tomto vyšetření 
možné. V naprosté většině případů je její podání dobře snášeno, ale jako u většiny léčiv, i zde se mohou 
vyskytnout vedlejší nežádoucí účinky.  
Nejčastější vedlejší účinky jsou: pocit sucha v ústech, pocit horka, tlak v okolí močového měchýře, pocit 
zvýšeného tlaku krve do hlavy. Tyto příznaky většinou během několika minut odezní. 
Závažnější, ale vzácné nežádoucí účinky jsou projevy alergické reakce: pocit na zvracení, svědění 
kůže, kopřivka nebo rudé skvrny na kůži, dýchací potíže. Ve velmi vzácných případech může alergická 
reakce postoupit až do anafylaktického šoku se ztrátou vědomí a smrtí. 

2) Jiné možnosti léčby : alternativními možnostmi diagnostiky je například sonografie či magnetická 
rezonance, v některých případech i diagnostická angiografie 

3) Následná péče: Vzhledem k možné alergické reakci po aplikaci jodové kontrastní látky je nutné sledování 
pacienta po dobu přibližně 1 hodiny. Přicházíte-li na vyšetření ambulantně, je nutné setrvat na určeném 
místě po tuto dobu, kde bude pacient sledován personálem RDG oddělení. Je-li pacient hospitalizován, po 
vyšetření/výkonu bude sledováni na oddělení. Je bezpodmínečně nutné, abyste jakékoli pociťované 
vedlejší účinky okamžitě nahlásili ošetřujícímu personálu! 

5) Poučení: 
Máte svobodně možnost a právo se rozhodnout, zda akceptujete dle našeho názoru optimální řešení 
Vašeho zdravotního problému, eventuelně si vybrat jinou variantu se všemi důsledky, které z toho plynou. 
Náš tým Vám bude ve všech zvolených případech k dispozici. 

 
Zákonný/í  zástupce/i potvrzuje/í  a svým podpisem stvrzuje/í , že poučení mu/jim  bylo výše uvedeným lékařem 
osobně, srozumitelně, ústně a v dostatečném rozsahu vysvětleno, že měl/i  čas a možnost je uvážit, porozuměl/i 
mu a měl/i i možnost klást doplňující otázky, které se vztahují k  zdravotnímu stavu pacienta a navrhovaným 
zdravotním službám a tyto mu/jim  byly srozumitelně a v dostatečném rozsahu zodpovězeny a že již dříve byli 
seznámeni se zdravotním stavem pacienta. 
  
Zákonný/í zástupce/i potvrzuje/í a svým podpisem stvrzuje/í, že souhlasí s navrhovanou péčí a s provedením 
výkonu a že mu/jim bylo vysvětleno, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 
Pacient prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že výše uvedené údaje a opakované a srozumitelné poučení, 
zejména dle bodů 1) až 6) mu byly rovněž poskytnuty. 
 
nebo 
 
Důvod neposkytnutí údajů a opakovaných poučení dle bodů 1) až 6) :  
 
 
 
Uvedení názoru nezletilého pacienta (pokud byl s ohledem na věk poučen) a uvedení názoru pacienta 
zbaveného způsobilosti k právním úkonům, případně důvody, pro které tyto názory nemohly být zjištěny.  
 
 
Místo podpisu: 
 
Datum a čas: 
 
 
Podpis lékaře:    
 
Podpis zákonného/ých  zástupce/ů 
 
Podpis pacienta (pro případ, že byl poučen) 
 

 
 
Varianta pro případ kdy se zákonný/í zástupce/i / pacient, který byl poučen  nemůže/ohou podepsat nebo 
se odmítá/ají podepsat  
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zákonný/í zástupce/i / pacient, který byl poučen  odmítl/i  podepsat informovaný souhlas/ se nemůže/hou  
podepsat z důvodu, že: 
(například: schopnost jemných pohybů ruky a pevného ovládání prstů jsou viditelně podstatně omezeny) 
 
 
zákonný/í zástupce/i /pacient, který byl poučen projevil/i svůj souhlas tak, že: 
(například:  ústně potvrdil všechna jednotlivá prohlášení) 
 
 
 
Místo podpisu: 
 
Datum a čas: 
 
Podpis lékaře:         
 
Jméno svědka:  
(není-li svědek pracovníkem zdravotnického zařízení, uvede se adresa a datum narození svědka) 
 
Podpis svědka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


