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SOUHLAS  

S POSKYTNUTÍM  ZDRAVOTNÍ  SLUŽBY 

(punkční bioptický urologický výkon) 
 

POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB: 

Název poskytovatele  Centrum zdravotní péče Jirny   (provozovatel: INC, a.s.) 

Adresa poskytovatele  Tovární 19, 250 90 Jirny 

Odbornost poskytovatele Urologie 

Lékař  
 

PACIENT : 

Příjmení, jméno, titul  

Rodné číslo   

Adresa bydliště  

 

 

I N F O R M A C E    O   Z D R A V O T N Í   S L U Ž B Ě       

 

Účelem punkce je léčebná evakuace (vyprázdnění) náplně punktované tkáně (orgánu), 

nebo diagnostická biopsie s následným cytologickým vyšetřením odebraného materiálu 

(zhodnocení buněk pod mikroskopem). Cílem je odstranit nadbytečnou tekutinu nebo 

zjistit povahu útvarů nalezených ve tkáni. Jiná srovnatelně výtěžná vyšetřovací metoda 

k tomuto punkčním u diagnostickému výkonu není známa. 

 

Výkon lékař provádí v lokálním znecitlivění s použitím 1 % Mesocainu nebo 0,5 % 

Marcainu.  Lokální znecitlivění je vyřazení pocitu bolesti v místě prováděného výkonu, 

které téměř neovlivňuje životní funkce a umožňuje kontakt s nemocným a jeho spolupráci. 

Použití uvedených technik je vhodné i k provádění malých výkonů u nemocných, kteří 

mají závažná onemocnění, jako jsou například choroby krevního oběhu, dýchacího 

systému, cukrovku atd.  Po místním znecitlivění je provedena dokonalá dezinfekce kůže 

v místě lékařského zásahu. Výkony jsou prováděny na zákrokovém sálku tak, aby byla 

dodržena pravidla sterilního (aseptického) postupu. 

 

Při punkci močového měchýře (suprapubické epicystostomii) je po místním znecitlivění 

speciální punkční jehlou přes stěnu břišní zhruba v místě 1 cm nad stydkou sponou 

zavedena cévka do močového měchýře a jeho obsah vyprázdněn. Tento výkon se provádí 

v případech, kdy nelze moč z močového měchýře vyprázdnit vývodnými močovými 

cestami. Cévka může být ponechána v močovém měchýři několik dní a po tu dobu je 

vhodné zabránit rozvoji infekce podáváním antibiotik. 

 

Punkční biopsie prostaty se provádí bioptickou jehlou vpichem přes konečník. Je nutné, 

aby byl pacient předem vyprázdněn. Pacientovi v poloze na boku nebo v pokleku „na 

čtyřech“ je do konečníku zavedena ultrazvuková sonda (slouží k lokalizaci místa vpichu) 

a spolu s ní bioptická jehla. Celé vyšetření trvá asi 3-5 minut. Po vpravení jehly se 

odebere několik (zpravidla 6-12 ) vzorků k vyšetření. Nebývá bolestivé, spíše může být 

jen nepříjemné v důsledku zavedení ultrazvukové sondy s jehlou do konečníku. 
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Při biopsii varlete se kůže varlete dezinfikuje a pomocí lokálního anestetika se znecitliví 

celé varle. Pomocí skalpelu provede lékař řez a kleštičkami odebere vzorek tkáně varlat. 

Varle a kůži následně zašije a zopakuje odběr na druhém varleti. Celý výkon trvá zhruba 

15-20 minut. Po zákroku se varlata obvážou a pacient může jít domů. 

 

Při aspiraci hydrokély se po místním znecitlivění tenkou jehlou odsaje tekutina (výpotek) 

z dutiny z obalů varlete. Vpich se provádí v nejspodnějším místě šourku. Celý proces 

tvorby výpotku se může ale i po punkci několikrát zopakovat. 

 

Minimálně 10 dní před bioptickým vyšetřením je nutno po dohodě s lékařem vysadit 

všechny léky ovlivňující krevní srážlivost například Anopyrin, Warfarin apod.! Před 

výkonem musí pacient informovat lékaře o všech svých alergiích. 

 

Po provedení biopsie se doporučuje v následujících několika dnech (dle doporučení lékaře 

provádějícího výkon) nezvedat těžké předměty a neprovádět fyzicky náročnou práci. 

Výsledek případného histologického vyšetření je k dispozici za cca 2-5 dnů v ordinaci 

lékaře.  

 

I N F O R M A C E    O   M O Ž N Ý CH   K O M P L I K A C Í CH       

 
I při  maximální pečlivosti je provedení  výkonu  zatíženo určitými  riziky  - po výkonu se 

může přechodně objevit krev v moči, ve spermatu, nebo krvácení z konečníku, obvykle ale 

během 2-3 dnů dojde k úpravě. Dále může dojít k zánětu ledvin, prostaty nebo močových 

cest s horečkou. Opakované punkce hydrokély často vedou k drobným zánětlivým změnám 

v okolí vpichů..  

Při výraznějším krvácení, vysokých teplotách nebo jiných neobvyklostech je nutné 

neprodleně kontaktovat lékaře. Těmto komplikacím se snažíme předcházet výše uvedenými 

preventivními opatřeními. Komplikace se při jejich včasném záchytu dají řešit. 

Při podání lokálního anestetika může u pacienta dojít k alergické reakci. Pacient může mít 

pocit nespecifické závratě nebo malátnosti, u vegetativně labilních pacientů může nastat 

kolaps. 

 

S O U H L A S     P A C I E N T A         

 
Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a)       

a poučen(a) o punkčním bioptickém urologickém výkonu včetně upozornění na možné 

komplikace. Při poučení jsem měl(a) 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 punkčního bioptického urologického 

výkonu. 

 

 

 

---------------------------------------------                            ------------------------------------------. 

 datum            podpis pacienta  

 

       
  


