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A Poliklinika
B Diagnostické centrum
D Klinika dětského lékařství
 Oddělení dětské neurologie
I Klinika infekčního lékařství
 Oddělení kožní
K Krevní centrum
L Lůžkový monoblok
M Gynekologicko-porodnická klinika
 Oddělení neonatologie

N Klinika nukleární medicíny
O Klinika onkologická
 Klinika hematoonkologie
P Ústav patologie
S Ústav soudního lékařství
T Klinika plicních nemocí 

a tuberkulózy
 Psychiatrické oddělení
 Klinika hematoonkologie
Y Psychiatrický stacionář



Projevy pleurálního výpotku
 � dušnost
 � dráždivý kašel
 � bolest

Vyšetřovací metody  
u pleurálního výpotku

 � anamnéza
 � fyzikální (poslech, poklep)
 � RTG plic
 � ultrazvukové vyšetření hrudníku
 � vysvětlení postupu výkonu
 � podepsání informovaného souhlasu

Provedení pleurální punkce
 � výkon se provádí vsedě s opřením horní poloviny 

těla o vyšetřovací lehátko
 � výkon trvá 15 – 20 minut
 � pacient musí sedět v klidu, nesmí kašlat a mlu-

vit 

Lékař
 � zvolí nejvhodnější místo vpichu
 � provede desinfekci kůži
 � aplikuje lokální anestezii tenkou jehlou 
 � evakuuje výpotek hrubší jehlou za pomocí odsá-

vačky 
 � za asistence sestry po vytažení jehly místo vpi-

chu sterilně přelepí

Po výkonu 
 � pacienta sledujeme dýchání, saturaci kyslíku 

v krvi a srdeční puls dle ordinace lékaře. 
 � lékař předá pacientovi lékařskou zprávu a pa-

cient odchází v doprovodu domů

PUNKCE  
PLEURÁLNÍHO VÝPOTKU 

 � znamená evakuaci tekutiny z pohrudniční dutiny 
tenkou jehlou přes hrudní stěnu

Pleurální výpotek
 � je nahromadění tekutiny v hrudníku mezi pohrud-

nicí a plíci
 � punkce může být diagnostická (odběry do labo-

ratoří) nebo odlehčovací (evakuace co největšího 
množství tekutiny)

Příčiny pleurálního výpotku
 � zánětlivé onemocnění plic a pohrudnice
 � nádorové nemoci plic a pohrudnice
 � nemoci srdce
 � nemoci jater
 � nemoci slinivky
 � nemoci ledvin
 � po úrazech hrudníku
 � po lécích
 � po operacích




