SOUHLAS
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(biopsie štítné žlázy)
POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:
Název poskytovatele
Centrum zdravotní péče Jirny
Adresa poskytovatele
Tovární 19, 250 90 Jirny
Odbornost poskytovatele
Endokrinologie
Lékař
MUDr. Andrea Zápotocká
PACIENT (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI):
Příjmení, jméno, titul
Rodné číslo
Adresa bydliště
Zákonný zástupce – 1
Zákonný zástupce – 2

INFORMACE

O ZDRAVOTNÍ SLUŽBĚ

Účelem aspirační biopsie štítné žlázy tenkou jehlou a následného cytologického vyšetření
(zhodnocení buněk pod mikroskopem) odebraného materiálu je zjistit povahu útvarů,
které byly ve štítné žláze nalezeny (uzly, cysty). Tento výkon současně může v některých
případech sloužit k vyprázdnění případného tekutého obsahu. Jiná srovnatelně výtěžná
vyšetřovací metoda k tomuto vyšetření není v současné době známa (ultrazvukové
vyšetření není dostačující).
Výkon je prováděn lékařem. Lékař nejprve ověří umístění příslušného ložiska ve štítné
žláze ultrazvukovým přístrojem a následně za pomocí tenké jehly, která je přes kůži
zavedena do ložiska ve štítné žláze, odebere malý vzorek materiálu. Výsledek
cytologického vyšetření je k dispozici do 2 týdnů od data provedení výkonu.
Týden před plánovaným výkonem pacient nesmí používat léčivé přípravky obsahující:
clopidogrel (Plavix, Trombex, Zylit, atd.), ticlopidin (Apo-Tic, Tygrem, Ipaton, atd.),
dipyridamol (Aggrenox, atd.), kyselinu aceytylsalicylou (Anopyrin, Acylpyrin, Godasal,
Alnagon, Aspirin, Tomapyrin, Upsarin, atd.), ibuprofen (Brufen, Ibalgin). V případě
užívání léčivých přípravků zvyšujících krvácivost (Warfarin, atd.) je povinností pacienta o
této skutečnosti informovat lékaře před zahájením plánovaného výkonu.
Po provedení aspirační biopsie štítné žlázy není nutná pracovní neschopnost. Doporučuje
se v následujících 12 hodinách nezvedat těžké předměty a neprovádět fyzicky extrémně
náročnou práci.
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INFORMACE

O M O Ž N Ý CH K O M P L I K A C Í CH

Komplikace při výkonu nejsou časté. Z důvodu nutného záklonu hlavy s možným
podrážděním nervových struktur mohou nastat závratě, někdy doprovázené přechodným
snížením srdeční frekvence. Krvácení je většinou ohraničené, může se projevit případným
zvětšením uzlu nebo bolestivostí. Ustoupí samovolně, rychleji po přiložení chladného
obkladu.
Velmi vzácně může nastat krvácení mimo štítnou žlázu, které vede ke vzniku modřiny.
Při rozsáhlém krvácí může dojít k útlaku dýchacích cest s dušením nebo přechodné obrně
hlasivkového nervu, projevující se chrapotem.

SOUHLAS

PACIENTA

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a) a
poučen o výkonu aspirační biopsie štítné žlázy včetně upozornění na možné komplikace.
Při poučení jsem měl možnost klást dotazy. Veškeré mé dotazy mi byly zodpovězeny.
Poučení jsem porozuměl(a) a na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení
souhlasím s provedením výkonu aspirační biopsie štítné žlázy.

--------------------------------------------datum

------------------------------------------.
podpis pacienta

Zákonní zástupci u nezletilého pacienta:

--------------------------------------------podpis zákonného zástupce – 1
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----------------------------------------podpis zákonného zástupce - 2

