Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČ 00844641
INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

BIOPSIE PROSTATY
Vážený pane,
Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikována BIOPSIE PROSTATY. Máte nezadatelné
právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován.
• Co je biopsie prostaty a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Vaše prostata vykazuje odchylky od normálního nálezu nebo u Vás byla zjištěna vyšší hodnota prostatického
specifického antigenu (PSA). Příčinou může být nezhoubné zvětšení prostaty, zánět prostaty nebo zhoubný nádor
prostaty. K tomu abychom mohli spolehlivě rozlišit, o které z výše uvedených onemocnění prostaty, je nutné odebrat
z prostaty několik vzorků tkáně a tyto podrobit mikroskopickému vyšetření. Odběr těchto vzorků se děje pomocí
tenké jehly, za kontroly ultrazvukem a jmenuje se bioptická punkce prostaty. Rozbor nálezu trvá asi 7-10 dní. Pokud
tento krátký operační výkon odmítnete, vystavujete se riziku, že případné nádorové onemocnění prostaty nebude
zjištěno včas a nebude tedy ani včas léčeno.
Alternativa - k tomuto výkonu není alternativní postup.
• Jaký je režim pacienta před výkonem:
Večer před zákrokem je vhodné vyprázdnění konečníku pomocí salinického klyzmatu.
Před vyšetřením vysaďte léky antiagregancia (např. Anopyrin, Acylpyrin, Godasal, Tagren, Plavix, Ticlid, apod.). Pokud
užíváte antikoagulancia (Warfarin, Orfarin, Lawarin, apod.), upozorněte na tuto skutečnost ošetřujícího lékaře
a dohodněte se na dalším postupu.
• Jaký je postup při provádění výkonu:
Při tomto zákroku se zavádí do konečníku ultrazvuková sonda a s její pomocí se v prostatě lokalizují podezřelé
oblasti. Do nich se poté nasměruje bioptická jehla upevněná v bioptické pistoli a odebere se 12 - 24 vzorků. Výkon se
provádí nejčastěji ambulantně, s následnou 2 hodinovou observací.
• Jaké jsou možné komplikace:
Samotný odběr je i při maximální pečlivosti provedení výkonu zatížen určitým rizikem:
- po výkonu se může přechodně objevit krev v moči nebo krvácení z konečníku,
- může dojít k zánětu prostaty nebo močových cest s teplotami,
- po výkonu může dojít k zablokování odchodu moči – retenci.
K těmto komplikacím přistupujeme s preventivními opatřeními a při výskytu se dají řešit!
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:
Po výkonu je vhodné dodržovat po dobu 24 hodin klidový režim a zvýšit příjem tekutin. Budete 2 hodiny pod
dohledem, pokud se vyskytnou komplikace, budete přijat/a na jednodenní observaci na lůžkové oddělení a poté,
propuštěn do domácího ošetření. Po výkonu budete užívat antibiotika jako prevenci možné infekce.

razítko a podpis indikujícího lékaře
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a
komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní
důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve
vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl. S provedením výše
uvedeného výkonu souhlasím.
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení
dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny.
Identifikační údaje pacienta:
V Krnově dne:
Jméno:
Rodné číslo:
Podpis:
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:
Jméno:
Rodné číslo:

Stav pacienta před propuštěním:
při vědomí
bez krvácení
poučen o režimu

Podpis:

Podpis lékaře, který propouští pacienta do
domácí péče:

Informovaný souhlas s výkonem: TRUS

