D IA GN O S TY KA W IE L K OP O LS KA S P . Z O . O .
INFORMACJA DLA PACJENTA
ZGODA NA WYKONANIE ZABIEGU

F-33
edycja 1

Data badania: .………………………………………....
Nazwisko: ………………………...........................

PESEL

Imię:...…........…………………………….................

Płeć

Nr telefonu:………………………………………………

M K

Dokumentacja pozostawiona przez pacjenta do zabiegu:
Zdjęcia

................. szt.

Płyta CD .................. szt.

Opisy badań ……………........... szt.
Inne (jakie ?) …......................

Okolica ciała poddana biopsji cienkoigłowej……………………….................................................................................

INFORMACJE OGÓLNE
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG
Biopsja cienkoigłowa jest rodzajem zabiegu diagnostycznego polegającego na wprowadzeniu igły przez skórę i pobraniu materiału
biologicznego z tkanek podejrzewanych o zmiany chorobowe.
W trakcie zabiegu pozyskuje się materiał do badań cytologicznych/cytometrycznych.
Dzięki biopsjom aspiracyjnym można rozpoznać wiele chorób, w tym nowotworowych.

Przebieg badania
Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej lub półleżącej.
W miejscu, z którego będzie pobierany materiał, skórę odkaża się i przystępuje do pobrania materiału.
Zabieg przeprowadzany jest igłą od 0,4 do 0,7 milimetra.
Zabieg wykonywany jest po kontrolą USG, tzn., że lekarz na bieżąco kontroluje położenie wprowadzanej w ciało pacjenta igły.
Igła wkłuwana jest w zmianę chorobową- np. guzek tarczycy, powiększony węzeł chłonny. Do jej wnętrza dostają się wtedy
drobne fragmenty zmienionej chorobowo tkanki. Pozyskany materiał utrwalany jest na szkiełkach mikroskopowych, które
następnie ocenia lekarz patomorfolog.

Możliwe powikłania
Jak każda procedura inwazyjna, także biopsja cienkoigłowa obarczona jest pewnym ryzykiem powikłań i zdarzeń niepożądanych.
Zabieg wykonuje się jeżeli potencjalne ryzyko dla pacjenta jest mniejsze niż korzyść, jaką może odnieść z tego zabiegu.
Wśród najczęstszych powikłań biopsji cienkoigłowej wymienia się:
•
•
•

zasinienie, rzadziej niewielki krwiak w miejscu wkłucia
zakażenie w miejscu wkłucia (wprowadzenie bakterii ze skóry w głąb tkanek)
rekcje alergiczne na środki dezynfekcyjne.

•
•

niemożność postawienia diagnozy, np. z powodu zbyt dużej ilość krwi w pobranym materiale lub zbyt małej ilości
pobranych komórek, zaschnięcie materiału przed utrwaleniem itp.
w niektórych schorzeniach badanie cytologiczne nie jest wystarczające dla postawienia ostatecznej diagnozy

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie
Pacjenci leczeni lekami z grupy leków przeciwkrzepliwych, obecnie bardzo często wykorzystywanymi m.in. w leczeniu choroby
wieńcowej serca, nadciśnieniu tętniczym zobowiązani są do bezwzględnego poinformowania o tym fakcie lekarza
wykonującego biopsję.

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższej ankiety:
Prosimy o postawienie X w miejscu prawidłowej odpowiedzi:
Czy jest Pani w ciąży?
Czy cierpi Pan(i) na jedną z wymienionych chorób: cukrzycę, astmę oskrzelową, padaczkę, nadciśnienie
tętnicze, chorobę wieńcową? (właściwe podkreślić)
Czy jest Pan(i) nosicielem wirusa HIV, WZW B lub WZW C?
Czy cierpi Pan(i) na hemofilię lub zaburzenia krzepliwości krwi?
Czy przyjmuje Pan/i leki przeciwzakrzepowe?
Czy przyjmuje Pan/i jakiekolwiek leki na stałe? Leki przeciwbólowe?
Jeżeli tak, to jakie………………………………………………………………………………………………………….…..….
Czy jest Pan(i) uczulony na leki?
Jeżeli tak, to jakie…………………....................................................................................................
NIE WIEM

TAK

NIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że przeczytałem (-am) i zrozumiałem (-am) powyższe informacje, które są zgodne ze stanem
faktycznym. Zostałem(-am) poinformowany(-a) przez lekarza wykonującego zabieg w sposób wyczerpujący i niebudzący
moich wątpliwości o celu, rodzaju i sposobie przeprowadzenia badania oraz o wszelkich możliwych do przewidzenia
wiążących się z nim ryzykach.
Uzyskałem (-am) wyczerpujące i zrozumiałe dla mnie odpowiedzi na wszystkie zadane pytanie. Rozumiem ryzyko związane
z tym badaniem i zgadzam się na jego wykonanie.

……………………………..…….………………………………
Data i podpis pacjenta
(W przypadku pacjenta niepełnoletniego między
16-18r.ż. zgoda równoległa /rodzica/opiekuna prawnego)

Wypełnia lekarz przeprowadzający biopsję.
Ankieta została przyjęta i sprawdzona: data………………………………………
……………………………………………………
czytelny podpis lekarza

……………………………………………………
pieczątka lekarza

