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Punkce kloubu 

 

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o punkci kloubu.  
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 kloubu:  
Punkce kloubu je postup umožňující vniknutí do kloubní dutiny injekční jehlou za účelem 
diagnostickým či terapeutickým – aplikace léčiv. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem punkce kloubu je upřesnění diagnózy kloubního onemocnění nebo k léčebnému 
postupu – lokální (místní) aplikaci léků či odstranění kloubního výpotku. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Nejsou potřebná zvláštní opatření. 

Jaký je postup při provádění operačního výkonu: 
Za aseptických podmínek, tedy při opatřeních, která zamezují infekčním komplikacím, je 
proveden vpich do nitra kloubu a proveden odběr tekutiny z kloubní dutiny, případně je 
aplikován lék. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 

 krvácení v místě vpichu (bývá minimální a je lehce stavitelné lokálně-místně) 

 bolest v místě vpichu (nebývá výrazná a lze ji zvládnout běžnými analgetiky) 

 alergické reakce po aplikaci léků do dutiny kloubní 

 dráždění nitrokloubní výstelky nebo její zánět s nutností další punkce či opětovného 
otevření dutiny kloubní s léčebným proplachem a celkovou léčbou antibiotiky 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Asi 3 dny trvající klidový režim, dále dle provedeného postupu a důvodu punkce. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativa plně nahrazující kloubní punkci není. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Abychom snížili riziko většího krvácení nebo alergické reakce na minimum, 
odpovězte prosím na následující otázky: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

* odpověď zakroužkujte 

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   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 
      

 

Máte alergii na léky? Pokud ano, uveďte na jaké: 
 
 
 

Ano* Ne* 

Máte alergii na jód, jódové preparáty, náplasti? Ano* Ne* 

Užíváte Warfarin nebo jiné léky ovlivňující krevní 
srážlivost? 

Ano* Ne* 

Máte zvýšený sklon ke krvácení či trpíte tvorbou krevních 
podlitin již při malých poraněních nebo vytržení zubu? 

Ano* Ne* 
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