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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas rodiče s výkonem 
 
 
 

 
 
Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávní jedinci se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vašeho dítěte, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informováni. 
 
Na základě aktuálního zdravotního stavu Vašeho dítěte byla lékařem indikována perkutánní biopsie ledvin. 
 
Co je perkutánní biopsie ledvin: 
Perkutánní biopsie ledvin - je punkce (píchnutí a nasátí vzorku) speciální malou jehlou přes kůži do určité předem 
stanovené části ledviny za přesné kontroly ultrazvuku. 
 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Vaše dítě bylo přijato na naše oddělení za účelem stanovení diagnózy a léčby při onemocnění ledvin. Z těchto 
důvodů je nezbytné provést kromě jiných vyšetření i biopsii ledvin pod kontrolou ultrazvuku. Toto vyšetření slouží 
k získání malého vzorku ledviny, z něhož pak jsme schopni určit stupeň poškození ledviny, upřesnění diagnózy, 
aktivitu onemocnění, charakter onemocnění a můžeme na základě tohoto vyšetření stanovit i cílenou terapii.  
 
Alternativy výkonu: 
Výkon je indikovaný po řádném zvážení stavu a nelze jej nahradit jinou diagnostickou metodou. 
 
Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Vyšetření se provádí za hospitalizace, jejíž délka je při nekomplikovaném průběhu 2-3 dny. Výskyt komplikací, 
který je uveden níže lze minimalizovat, nikoliv však zcela vyloučit. U dětí provádíme výkon v celkové anestézii, což 
vyžaduje lačnění dítěte před vlastním výkonem 4-5 hodin. Dítě musí být zdravé, bez známek akutního infekčního 
onemocnění. 
 
Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vlastní výkon provádíme v celkové analgosedaci (uvedení do umělého spánku). Výkon se provádí vleže na břiše. 
Vlastní biopsie se děje pod kontrolou ultrazvuku speciální, k tomu určenou jehlou. Vlastní výkon trvá l5-20 minut 
a spočívá v odebrání vzorku tkáně ledviny přes stěnu břišní speciální jehlou. 
 
Jaké jsou možné komplikace při perkutánní biopsii ledvin: 

- poranění okolních orgánů (játra, slezina), 
- infekce, 
- hypotenze – nízký krevní tlak, 
- krvácení ledviny (ztráta krve), 
- vnitřní krvácení do dutiny břišní, většinou se řeší konzervativně, jen při masivním krvácení s poklesem 

krevního tlaku se musí řešit chirurgicky, 
- perforace (proděravění) střev. Musí se vždy řešit chirurgicky! 

 
Nejčastější komplikací je krvácení v okolí vpichu, které se v 90% vstřebá spontánně bez dalších opatření. Lze 
velmi dobře kontrolovat kdykoliv ultrazvukem, který je dostupný 24 hodin. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po výkonu je pacient uložen na záda a ponechán na oddělení za monitorování životně důležitých funkcí do plného 
probuzení (asi 30–60minut). Po biopsii a těsně před propuštěním na standardní dětské oddělení je provedena 
kontrola bioptované ledviny ultrazvukem. Po propuštění domů je po dobu dvou týdnů omezena fyzická aktivita, TV, 
plavání.  
 

Perkutánní biopsie ledvin u dětí 
 



FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 

Číslo: 174 
Revize: 03 

 

Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců FN Ostrava. 
2/2 

 
 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Perkutánní biopsie ledvin u dětí 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly 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). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu 
svého dítěte, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými 
poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech 
podstatných pro poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti zdravotního stavu, 
které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně života nebo zdraví mého dítěte, budou tyto výkony 
provedeny. 
 

V Ostravě dne:    

V Ostravě dne:    
 podpis zákonných zástupců, opatrovníka 

 
 
 


