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Je třeba nějaká příprava k vyšetření?
Nejčastějším  požadavkem  je  6-hodino-
vé  lačnění  (bez  omezení  přísunu  vody) 
před vyšetřením a úprava medikace 
u diabetu. Přesné informace obdržíte při 
objednání k vyšetření.

Mám přestat užívat léky?
Obecně ne. Ve speciálních případech 
budete informováni.

Je třeba něco dělat po vyšetření?
Radioaktivita se u většiny vyšetře-
ní  rozpadne  do  druhého  dne,  část  se 
v  některých  případech  vymočí.  Proto  je 
lépe  do  večera  více  pít.  Je  vhodné  do 
druhého  dne  udržovat  větší  vzdálenost 
od  dětí  a  těhotných.  Injikovaná  látka 
nebude mít na Vás žádný vliv, můžete po 
ní řídit automobil. Bez obav se lze vrátit 
do Vaší  práce. Pokud však pracujete 
v  jaderných  zařízeních,  plánujete  cestu 
letadlem nebo do zahraničí, mohou Vás 
zachytit velmi citlivé detektory např. 
na letišti i několik dní po vyšetření. 
Rádi Vám vystavíme v recepci potvrzení 
o absolvovaném vyšetření s  podáním 
radioaktivní látky, aby se předešlo even-
tuálním nedorozuměním.

Co se stane s výsledkem vyšetření?
Lékaři tohoto oddělení vytvoří na zákla-
dě Vašich snímků protokol a odešlou ho 
lékaři, který Vám vyšetření doporučil.

Bude to bolet?
Ne více než při odběru krve. Jedná se jen 
o vpich. Někomu může činit obtíže 
nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

A co komplikace?
Komplikace  spojené  s  podáním  radioak-
tivní  látky  nebo  vypitím  kontrastní  látky 
prakticky nepřicházejí v úvahu. Pouze 
při nitrožilním podání kontrastní látky 
mohou vzácně vzniknout i závažné reakce 
(především alergické). Pro minimalizaci 
jejich  výskytu  provádíme  přísná  preven-
tivní opatření. Pokud by ve Vašem přípa-
dě  přicházelo  v  úvahu  nitrožilní  podání 

kontrastní látky, dostane se Vám předem 
detailního poučení. Odmítnete-li kon-
trastní látku, vyšetření bude moci být 
provedeno  i  bez  ní,  v  mnohých  přípa-
dech však s nižší diagnostickou hodnotou. 
Látky,  které  podáváme,  jsou  netoxické, 
jsou připravovány za přísně sterilních pod-
mínek  a  všechny  splňují  náročná  kritéria 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Je radiace spojená s vyšetřením nebez-
pečná?
Ne víc než jízda autem. Dávka ionizující-
ho  záření,  kterou  obdržíte,  je  malá  a  je 
podobná jako u rentgenového vyšetření.

A co těhotenství?
Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, infor-
mujte  nás  laskavě  ještě  před  injekcí.  Je 
třeba předem prodiskutovat další postup. 
Pokud by se stalo, že jste se o těhotenství 
dozvěděla až po vyšetření, obraťte se 
neprodleně na lékaře našeho odděle-
ní,  kteří  Vám  pomohou  objasnit  situaci 
a  doporučí  další  postup.  Několik  dní  po 
vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

Je třeba přerušit kojení?
Některé radioaktivní látky se  vylučují 
do mateřského mléka. Informujte se 
u  lékaře  Oddělení  nukleární  medicíny, 
zda  je  třeba,  popř.  na  jak  dlouho,  pře-
rušit kojení.

Lze vyšetřovat děti?
Ano.  Dětem  podáváme  menší  množství 
radioaktivní látky podle jejich hmotnosti.

Mohu si přivést doprovod?
Samozřejmě ano, nikoliv však děti 
a těhotné.

Potřebuji další informace ...
Rádi  Vám  je  sdělíme,  neočekávejte  však, 
že Vám sdělíme na základě jediného spe-
cializovaného vyšetření Vaši diagnózu 
a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu 
ošetřujícímu  lékaři,  který  má  k  dispozici 
výsledky dalších vyšetření a může posou-
dit Vaši nemoc komplexně.

Co mám udělat nejdříve?
Při každém příchodu na oddělení je 
třeba  ohlásit  se  v  recepci  a  předložit 
průvodku k vyšetření a průkaz pojištěn-
ce.  Se  všemi  otázkami  se  obracejte  na 
pracovníky  našeho  oddělení  především 
v recepci, rádi Vám je poskytneme ještě 
před injekcí radiofarmaka. Po injekci 
kontaktujte personál již jen v nejnutněj-
ším případě.

Co je scintigrafie, co je to SPECT a PET?
Jsou to vyšetření, při kterých Vám obvyk-
le nitrožilně podáme malé množství ra-
dioaktivity k zobrazení některého 
Vašeho orgánu. Získané obrazy pomohou 
k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo 
k volbě správné léčby. Provádíme okolo 
50 druhů vyšetření s různým postupem.  
SPECT  je  zkratka  pro  jednofotonovou 
emisní  tomografii,  PET  pro  pozitrono-
vou emisní tomografii. Tato tomografic-
ká  vyšetření  umožňují  prostorová  zob-
razení  funkčních  vlastností  jednotlivých 
tkání a orgánů pomocí počítačů. U vět-
šiny  vyšetření  je  také  zapotřebí  z  tech-
nologických  důvodů  vystavit  Vaše  tělo 
malému množství ionizujícího záření, 
vycházejícího  z  přístrojů  podobně  jako 
při rentgenových vyšetřeních.

Co je to PET/CT?
Jedná se  o vyšetření PET  - jak bylo 
popsáno  v  předchozím  odstavci  -  kom-
binované  se  současně  prováděným  CT 
vyšetřením. Při CT  vyšetření je Vaše 
tělo vystaveno rentgenovým paprskům, 
které  detailně  vykreslí  tvary  a  struktu-
ru  jednotlivých  orgánů.  Pro  lepší  vzá-
jemné  odlišení  orgánů  je  někdy  ještě 
zapotřebí  nitrožilně  podat  větší  množ-
ství kontrastní látky. Kombinované 
PET/CT vyšetření představuje jeden 
z nejmocnějších diagnostických nástrojů 
dnešní medicíny.

Co to obnáší?
Radioaktivní látka (popřípadě i kon-
trastní  látka)  je  obvykle  injikována  do 
žíly  paže.  Před  některými  vyšetřeními 

je zapotřebí také kontrastní látku vypít, 
před jinými zase  vypít větší množství 
vody nebo přeslazený čaj. Snímání obra-
zů  trvá  podle  druhu  vyšetření  několik 
minut  až  1,5  hodiny;  někdy  se  prová-
dí  ihned,  jindy  v  časovém  odstupu  po 
injekci. V některých případech se snímá-
ní  dokonce  provádí  několikrát  v  časo-
vých odstupech. Během snímání budete 
nehybně ležet na lůžku, které se s Vámi 
bude posouvat detekčním prstencem 
PET  (jakýmsi  tunelem),  popř.  se  kolem 
Vás  budou  v  těsné  blízkosti  pohybovat 
scintigrafické  detektory.  Trpíte-li  klaus-
trofobií,  oznamte  nám  to  prosím  pře-
dem. U některých vyšetření je zapotřebí 
se vysvléknout a odložit veškeré kovové 
předměty včetně kovových spon, knoflí-
ků a náušnic. Po vyšetření lze na pokyn 
personálu odejít.

Jak dlouho mám čekat?
To  závisí  na  druhu  vyšetření.  U  někte-
rých  vyšetření  je  třeba  po  injekci  čekat 
na snímání obrazů několik minut či 
hodin,  výjimečně  i  24  hodin.  Při  čeká-
ní na snímání není vhodné opouštět 
prostory oddělení. Každý den prová-
díme  několik  druhů  vyšetření  na  růz-
ných přístrojích. Můžete si všimnout, že 
někteří  pacienti,  kteří  se  na  oddělení 
dostavili až po Vás, jsou odbaveni dříve. 
To  proto, že jejich vyšetření má jiný 
technologický postup. Jen výjimečně se 
v  našich  podmínkách  stává,  že  musíme 
upřednostnit  pacienta,  jehož  zdraví  je 
vážně ohroženo a existuje nebezpečí 
z prodlení. Někdy se může stát, že radio-
farmakum,  které  je  vyráběno  externím 
výrobcem  (ÚJV  Řež,  a.s.  či  Radiomedic, 
s.r.o.)  až  krátce  před  Vaším  vyšetřením, 
není z technických důvodů dodáno nebo 
je  dodáno  se  zpožděním.  Toto  nemů-
že  Nemocnice  Na  Homolce  ve  Vašem 
konkrétním případě nikterak ovlivnit, 
a  proto  prosíme  o  pochopení.  V  kaž-
dém  případě  vynaložíme  veškeré  úsilí, 
abychom Vás  vyšetřili v co nejbližším 
náhradním termínu.
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