
Informovaný souhlas pacienta 

PTC, PBD   
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Zdravotnické zařízení:   Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

Pracoviště:  Gastroenterologie 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 

Pacient/ka: 

 

  _______________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 

Označení zdravotního výkonu:  

 

PTC - Perkutánní transhepatická cholangiografie 

           jedná se o zobrazení žlučových cest kontrastní látkou po napíchnutí žlučovodů jehlou  

           přes kůži a játra   

PBD - Perkutánní transhepatická drenáž žlučových cest 

           jedná se o zavedení drénu do žlučovodů cestou výše uvedeného vpichu 

 

Účel výkonu: 

PTC -  Zobrazení žlučových cest a posouzení jejich případného onemocnění jako je zúžení průsvitu 

           žlučovodu (stenóza) nebo přítomnost žlučových kamenů (konkrementů). 

PBD – Zajištění odtoku žluči ze zablokovaných žlučových cest zevní cestou.  

 

Příprava: 

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  

 

Důležité: 

Přineste s sebou sepsaný seznam všech aktuálně užívaných léků, doporučující lékařskou zprávu  

a aktuální výsledky rozboru krve („laboratoř“).  

Informujte sestru a ošetřujícího lékaře v případně, že: 

- užíváte léky na ředění krve (př. Clexane, Fraxiparine, Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, 

  Lixiana, Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, Stacyl, Godasal, Trombex, Clopidogrel, Efient, Brilique,  

  Ticagrelor, apodob.) 

- jste v minulosti měl alergickou reakci na kterýkoliv lék 

- trpíte poruchou srážlivosti krve nebo krevní chorobou s nízkým počtem krevních destiček 

- máte implantovaný kardiostimulátor nebo kardiodefibrilátor 

 

Průběh výkonu: 

Na rentgenovém pracovišti v poloze na zádech nejprve dezinfikujeme kůži v místě 

předpokládaného vpichu a jeho okolí (hrudní stěna a pravé podžebří). Místo vpichu znecitlivíme 

lokálním anestetikem. Tenkou jehlou o průměru 0,9 mm pronikáme přes kůži do jater.                   

Při vytahování jehly aplikujeme do jater kontrastní látku, která posléze plní žlučovody.                

Na monitoru vyšetřující lékař zhodnotí zobrazené žlučovody („žlučový strom“). 

V případě, že je indikována drenáž žlučovodů, navazujeme na výše uvedený diagnostický 

výkon. Skrze jehlu zavádíme do žlučovodů tenký vodící drát, rozšiřujeme punkční kanál 

dilatátory a závěrem zavádíme do žlučovodů plastikový zevní nebo zevně-vnitřní drén. 
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Dle nálezu mohou s odstupem několika dnů navazovat další léčebné zákroky jako je rozšiřování 

zúžených míst (stenóz) ve žlučovodech, odstraňování žlučových kamenů, zavádění vnitřních 

žlučových drénů (stentů) plastikových nebo kovových. Jedná se o velmi specializované výkony, 

které vám vyšetřující lékař podrobně objasní podle charakteru vašeho onemocnění. 

Výkony se provádějí v analgosedaci (aplikace injekcí na zklidnění a proti bolesti do žíly) nebo v 

celkové anestézii za účasti anesteziologa. Pacient je vždy hospitalizován. 

 

Byl/a jsem dále poučen/a/, že lékařem doporučený výkon může mít především tyto 

komplikace: 

- krvácení nebo únik žluči do dutiny břišní či hrudní s možností nutné chirurgické revize 

- vznik pneumotoraxu – vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny 

- poranění okolních orgánů (žlučník, plíce, ledvina) 

- infekce v okolí drénu 

- možnost vypadnutí drénu 

- alergická reakce 

 

Alternativy výkonu: 

Je-li to možné a účelné, tak upřednostňujeme zobrazení žlučových cest méně invazivním 

vyšetřením – MRCP (magnetickou rezonancí) nebo ERCP (zobrazení žlučových cest 

endoskopickou cestou z dvanáctníku s případnou endoskopickou drenáží žlučových cest). 

Alternativou PBD – zevní drenáže žlučových cest – je v posledních letech také vysoce 

specializovaná endosonograficky navigovaná vnitřní drenáž žlučových cest (propojení žlučových 

cest s dvanáctníkem nebo žaludkem pomocí trubiček - stentů).  

Alternativou zevní drenáže žluči může být i operační výkon.  

Podrobnosti Vám vysvětlí vyšetřující lékař. 

 

Léčebný režim po výkonu: 

Po výkonu je nutný dočasný klid na lůžku s dočasným sledováním vitálních funkcí (tlak, puls, 

dýchání). V případě zavedeného zevního drénu je nutné sledovat charakter vytékající žluči a 

sledovat okolí drénu včetně případného prosaku žluči nebo krve. Příjem tekutin a potravy je možný 

za několik hodin po výkonu - dle doporučení lékaře. Odstranění zavedeného zevního drénu závisí 

na charakteru onemocnění, řeší se individuálně.  

 

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, 

co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl/a jsem možnost klást doplňující 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 

s provedením zdravotního výkonu:  PTC případně PBD 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl:    Vlastnoruční podpis pacienta/ky: 

 

 

…………………………………………..                  .……………………………………… 

 

Pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat, uveďte důvody, a jak pacient projevil svou 

vůli, podpis svědka nebo podpis zákonných zástupců u dětí a mladistvých do 18 let: 


