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Punkce plic tenkou jehlou 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o punkci plic tenkou jehlou. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je punkce plic tenkou jehlou: 
Punkce plic tenkou jehlou je zákrok, při kterém je zavedena tenká jehla přes stěnu hrudní 
do plic. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem punkce plic tenkou jehlou je podezření na závažné onemocnění plic nebo 
postižení jiného orgánu, které se do plic šíří. Výsledek punkce plic tenkou jehlou může vést 
k určení správné diagnózy a určení správné léčby Vašeho onemocnění. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před samotným výkonem se můžete lehce najíst, léky můžete užít, pokud lékař neurčí 
jinak. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon se provádí vleže tenkou jehlou za kontroly RTG přístrojem, ultrazvukem nebo CT 
přístrojem. Odebrané vzorky budou zpracovány v laboratořích. Před punkcí je místo 
vpichu znecitlivěno injekcí anestetika. Při výkonu se, prosím, nehýbejte a dodržujte pokyny 
lékaře. Dýchejte přesně podle pokynů lékaře. Samotný vpich můžete vnímat mírně 
bolestivě. Místo vpichu bude na závěr přelepeno na 24 hodin náplastí. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Může dojít ke vzniku bolesti. Může dojít ke krvácení v místě vpichu, s krvácením 
do podkoží, plic nebo pohrudniční dutiny. Vzácně se může objevit vykašlávání malého 
množství krve. Ojediněle může po zákroku dojít ke kolapsu plíce, může dojít ke zhoršení 
dechu. Všechny závažné komplikace mohou vést k hospitalizaci, k hrudně chirurgickému 
výkonu, k pracovní neschopnosti.  

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po výkonu 12 hodin dodržujte klid na lůžku, vyvarujte se namáhavé činnosti nebo 
sportovní aktivitě. Místo vpichu ponechejte přelepeno náplastí 24 hodin.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou v některých případech může být výkon hrudně chirurgický, který je však 
náročnější a komplikovanější. Alternativou v některých případech může být provedení 
fibrobronchoskopie, jejíž výtěžnost je omezena umístěním Vašeho patologického plicního 
nálezu. Alternativou v některých případech může být vyšetření CT/PET (počítačová 
tomografie/pozitron emisní tomografie), avšak bez možnosti odběru vzorku k dalšímu 
vyšetření. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti 
svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 


