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Sternální punkce, trepanobiopsie 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o sternální punkci a trepanobiopsii. 
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. 
 
Sternální punkce     Trepanobiopsie 

Co je sternální punkce a trepanobiopsie: 
Punkce kostní dřeně neboli sternální punkce je odběr vzorku dřeňové tekutiny odebrané 
z hrudní kosti aspirační jehlou k vyšetření krevních buněk. 

Trepanobiopsie je odběr kostního válečku speciální jehlou (trepanem) z kosti pánevní 
nebo bederního obratle ke speciálnímu hematologickému vyšetření. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem sternální punkce je mikroskopické vyšetření kostní dřeně, které slouží 
k diagnostice onemocnění krve a k posouzení průběhu a úspěchu léčby. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před výkonem nejsou nutná žádná speciální opatření ani příprava. Je možné se lehce 
nasnídat. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Před výkonem se změří tlak, puls a saturace. Zajistí se periferní žilní vstup. Samotný výkon 
se provádí  po místním (lokálním) znecitlivění anestetikem, které Vám provede lékař. 
U trepanobiopsie se vždy podává utišující injekce. Vyšetření je mírně bolestivé. Po vpichu 
nezůstává jizva. Odebraný vzorek posíláme k dalšímu zpracování a zhodnocení. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Počet těchto výkonů a postupný rozvoj techniky snižuje riziko komplikací, přesto se mohou 
zřídka objevit: 

 alergická reakce na látku pro znecitlivění 

 komplikace v místě vpichu (malé krvácení, suchá dřeň) 

 lokální zánětlivá reakce a bolest v místě vpichu 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Abychom snížili riziko komplikací na minimum, zodpovězte nám, prosím, 
následující otázky:  
Máte zvýšený sklon ke krvácení již při malých poraněních nebo při vytržení 
zubu? 

Ano* Ne* 

Vznikají Vám snadno krevní podlitiny nebo se k tomu vyskytuje náchylnost 
ve Vašem příbuzenstvu (pouze pokrevní příbuzní)? 

Ano* Ne* 

Trpíte sennou rýmou, přecitlivělostí vůči potravinám, lékům, na místní 
umrtvení? 

Ano* Ne* 

Trpíte chronickým onemocněním (např. epilepsie, zelený zákal apod.)? Ano* Ne* 

*odpověď zakroužkujte 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Je nutné 1–2 hodiny odpočívat na lůžku, personál sleduje Váš celkový stav a místo vpichu. 
V den odběru doporučujeme klidovější režim, snažte se vyvarovat větší fyzické námaze. 
Po odběru je nutné ponechat místo vpichu 24 hodin přelepeno a nekoupat se, pak odlepit 
náplast. 
Vzhledem k omezení Vašich reakcí po uklidňující injekci je nutné zajistit si doprovod po 
výkonu a nedoporučujeme během následujících 24 hodin řídit automobil nebo obsluhovat 
stroj. Vlastní provedení výkonu neomezí Váš dosavadní způsob života. V případě 
jakýchkoliv potíží po zákroku okamžitě informujte svého ošetřujícího lékaře. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Tento výkon nemá žádné jiné možné alternativy. Odmítnutí výkonu znamená pro lékaře 
obtížné určení přesné diagnózy, v některých případech je trepanobiopsie podmínkou 
pro nasazení vhodné moderní léčby. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, 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   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                  Jméno, příjmení a podpis  lékaře   
    


