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1. údaie o účelu,povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných tizicích
zdravotního výkonu
Učel a předpok]ádanÝ orospěch: Aspiračníbiopste tenkou jehlou a následné cytologické vyšetření
odebraného materiálu (t;. zhodnocení buněk pod mlkroskopem) se provádí s cílem zlistit povahu
útvarŮ nalezených ve štítnéžláze Y některých případech je tento výkon prováděn 1 z léčebných
důvoCů(vyprázdnění tekutého obsahu)
Povaha výkonu: Btopsle spočíváv odběru malého vzorku štíinéžlázy. Jak vyplývá z názvu, provádí
se pomocí tenké jehly, ktetá je přes kťržrzavedena do štítnéžIázy Yýkon provádí lékaŤ,většrnou po
předchozím ověření umístění daného útvaru ultrazvukovým přístrojem u ležícíhopacienta, který má
podloženélopatky a zakloněnou hlavu
Nás]edky a možná rizika: Kompltkace výkonu nejsou časté'Závraté - vyvolané spíšezákionem hlavy
s podrážděním mimovolních (vegetativních) nervových siruktur, někdy doprovázené přechodným
sníženínisrdečnífrekvence Krvácení - většinou ohranrčené,můžese projevit případným zvětšením

uzlu nebo bolestivostí. IJstoupí samovolně, rychleli po přiloženíchladného obkladu Yzácné 1e
krvácení mimo štítnou žlázu, které vede ke vznlku moořiny. Velmr vzácné je rozsáhié krvácení pŤi
kterém můžedojít k út]aku dýchacích cest s dušením PŤechodná obrna hlasivkového neruu - velml
vzácná komplikace, projevující se chrapotem.

2. poučenío alternativách výkonu
Není k dtspoztct 1tná srovnatelně výtěžná vyšetřovací metoda alternatlvní k tomuto vyšetření
Posouzení btologické povahy útvaru ve štítnéžIáze 1en na základě ultrazvukového či scintlgrafického
vyšetření je nepřesné a v současné době považovanéza nedostačulící.
3. údaie o možnémornezení
Po provedení asprračníbropsre tenkou 1ehlou není nutná pracorlní neschopnost Pracovní neschopnost
by byla doporučena jen v případě vznikiých komplrkací po výkonu (viz výše) a jelí délka by závrsela na
závažnostt kompllkace,
4.

údaie o léčebnémrežimu

Po provedení asptračníbropsie doporučujeme v následLrjících 12 hodlnách nezvedat těžképředměty
a neprovádět fyztcky extrémně náročnou prácl pro možnézvýšenírlzrka krvácení po výkcnu,
Další1éčebnýpostup bude stanoven na zák]adě výsledku cytologrckého vyšetření.

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝKONEM
Vyiádření pacienta (zákonného zástupce) před provedením výkonu:
Byly mi sděleny a vysvětleny údaje a poučenípodle výše uvedených bodů 1 až 4. Udajům a poučení
jsem porozuměl(a) a měl(a) jsem možnost klást doplnujícíoxázlry, které rni byiy zdravotnic§m
pracovníkem zodpovězeny. S nawhovanlim ýkonem souh]asím.
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