
Informovaný souhlas pacienta 
 

Jaterní biopsie 
 

 

 

IS GAST 07 Jaterní biopsie.doc, verze 06 
Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838 
   1/2 

 

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

 

Pracoviště:  Gastroenterologie 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 
 

 

Pacient/ka: 

 

  _______________________________________ 

   Jméno, příjmení, datum narození 

 

 

Označení zdravotního výkonu: 

Jaterní biopsie 

 

Účel a popis výkonu:  

Jedná se odběr vzorku jaterní tkáně, který se provádí pomocí speciální jehly buď necíleně 

z pravého jaterního laloku nebo cíleně pod kontrolou ultrazvuku. Odebraný vzorek je následně 

odeslán k histologickému vyšetření a diagnostice jaterního onemocnění. 

 

Před vyšetřením: 

Minimálně 6 hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit. 

Pouze důležité ranní léky zapijte douškem vody.  

K vyšetření s sebou také přineste laboratorní výsledek krevního obrazu a srážlivosti krve (zajistí 

odesílající lékař). 
 

Důležité: 

Přineste s sebou sepsaný seznam všech aktuálně užívaných léků! 

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 

 

Zdravotní výkon bude probíhat takto:  

Jaterní biopsie se provádí v místní anestézii, po dohodě s lékařem je možno biopsii provést i po 

nitrožilní aplikaci injekce na zklidnění. Biopsie se provádí v poloze vleže na zádech, pravá horní 

končetina je zvednuta za hlavu. Zvolené místo vpichu (zjištěné poklepem nebo pomocí ultrazvuku) 

se nachází obvykle v 8. a 9. mezižebří vpravo.  Po dezinfekci místa vpichu Vám lékař injekcí 

místního anestetika znecitliví oblast odběru vzorku, poté se provede malá kožní incize (řez) pomocí 

malého skalpelu. Samotný výkon je pak proveden v hlubokém výdechu se zadržením dechu, 

k čemuž Vás vyzve lékař provádějící zákrok. Jehla se rychle zavede do jater a vytáhne spolu se 

vzorkem jaterní tkáně a toto trvá řádově sekundy. Zavedení jehly je prakticky nebolestivé, je ale 

možné pociťovat tlak.  
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Cílená jaterní biopsie se provádí nejčastěji z ložisek v játrech za kontroly ultrazvuku. Pacient leží 

v poloze na zádech nebo na levém boku.  

 

Po provedení jaterní biopsie je nutné, aby pacient ležel na pravém boku nejméně 3 hodiny se 

stlačením místa vpichu. Standardně je pacient sledován personálem našeho oddělení. 

 

Pacient po vyšetření a zákroku odchází nejlépe v doprovodu blízké osoby.  

48 hodin po výkonu pacient neprovádí žádnou těžkou práci, nezvedá těžká břemena a 

nesportuje.  
Strava a tekutiny mohou být podány za 4 hodiny po výkonu. 

 

Byl/a jsem dále poučen/a/, že lékařem doporučený výkon má následující rizika: 

- bolest v místě vpichu při samotném výkonu a po výkonu, bolest pravého ramene, bolesti, 

které jsou vázány na pohyby při dýchání, ale nebývají výrazné, rychle ustupují 

- krvácení z místa vpichu, krvácení do dutiny břišní či pohrudniční (je vzácné) 

- poranění žlučových cest včetně žlučníku (0,05-0,32%) 

- alergická reakce na lokální anestetikum či analgosedaci (tlumící léky) 

- ospalost po aplikaci zklidňujících léků 

 

Jaterní biopsii nelze nahradit žádným neinvazivním vyšetřením. 

 

Po aplikaci nitrožilní analgosedace (podání zklidňujících léků a léků proti bolesti): 

 Je doporučen odchod z oddělení v doprovodu dospělé osoby  

Dále po dobu 24 hodin po analgosedaci:  

 Je zakázáno řídit motorová vozidla, jezdit na kole, obsluhovat stroje či vykonávat jiné 

činnosti vyžadující zvýšenou pozornost 

 Je zakázáno pít alkohol 

 Nečinit v den výkonu významná a právní rozhodnutí a nepodepisovat právní dokumenty 

pro možnost ovlivnění rozhodování zbytkovými koncentracemi léků 

 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním 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 mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

 

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

s provedením zdravotního výkonu:  Jaterní biopsie 

 

 

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: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………    


