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Punkce pohrudničního výpotku 

 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o punkci pohrudničního výpotku. 
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 pohrudničního výpotku: 
Punkce pohrudniční tekutiny je výkon málo invazivní. Je zavedena punkční jehla 
do pohrudniční dutiny s cílem odběru tekutiny či vzduchu z pohrudniční dutiny. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem punkce pohrudniční dutiny je onemocnění pohrudniční dutiny, ve které dochází 
ke hromadění tekutiny, krve, hnisu, nebo vzduchu. Smyslem výkonu je léčba nemoci, 
 odběr vzorku k vyšetření v laboratoři. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před provedením výkonu informujte lékaře o Vašich onemocněních, o lécích, které užíváte, 
o Vašich případných alergiích, včetně alergie na desinfekční a znecitlivující prostředky. 
Upozorněte, pokud trpíte na zvýšenou krvácivost, na snížený počet krevních destiček, 
poruchu krevní srážlivosti či na léky na ředění krve, pokud je užíváte.  
Další režim před výkonem bude určen podle Vaší diagnózy. Před výkonem můžete jíst i pít. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Výkon se provádí vleže nebo vsedě. Po desinfekci kůže je provedeno tenkou jehlou 
znecitlivění místa vpichu lokálním anestetikem (lékem ke znecitlivění), posléze je zavedena 
jehla punkční do pohrudniční dutiny. Po předchozím znecitlivění je výkon jen minimálně 
bolestivý. V případě bolestí, neklidu může být podána zklidňující nebo protibolestivá 
injekce. Provedení výkonu trvá několik minut. Výkon se může provádět za kontroly 
rentgenu nebo je rentgen proveden po výkonu. Výkon se dále může provádět za kontroly 
ultrazvukové nebo kontroly CT přístrojem. Během výkonu dodržujte doporučenou polohu 
a dýchejte podle pokynů lékaře. Výkon trvá několik minut. Místo vpichu bude na závěr 
přelepeno náplastí na 24 hodin.  

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Punkce pohrudniční dutiny je invazivní výkon, komplikace jsou však velmi řídké. 
Provedení může být vnímáno bolestivě – podle Vaší reakce jsou podávány protibolestivé 
léky nebo injekce. Při dušnosti může být podáván kyslík nosními brýlemi. Může dojít 
ke zvýšení tělesné teploty. Může dojít ke vzniku krvácení v místě vpichu, které se řeší 
podáním protikrvácivých léků, ledu na hrudník nebo hrudně chirurgickým výkonem 
při závažné komplikaci. Může dojít k průniku vzduchu do pohrudniční dutiny s eventuální 
nutností provedení hrudní drenáže. Zcela raritní jsou život ohrožující komplikace – průnik 
vzduchu do cév a vzduchová embolizace, natržení hrudních cév nebo poranění plíce. Může 
dojít k alergické reakci na podané léky. Raritní závažná komplikace může vést 
k hospitalizaci, k pracovní neschopnosti. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Místo vpichu ponechejte přelepeno náplastí 24 hodin. Nejsou další opatření.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou získání pohrudniční tekutiny jsou výkony více invazivní jako drenáž hrudníku 
nebo výkony chirurgické. Tyto výkony jsou pro pacienta náročnější. 

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 

 

 


