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      Zak³ad Diagnostyki Radiologicznej
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Dane pacjenta:  

BIOPSJA  TARCZYCY

Imiê i Nazwisko:

pesel:

data urodzenia:

Miasto: Kod pocztowy: Ulica: Województwo:

Waga:Telefon kontaktowy:

Przygotowanie do badania - biopsja tarczycy
Badanie  wymaga  przygotowania.  Skóra w okolicy twarzy i szyi  powinna  byæ  czysta i pozbawiona stanów zapalnych. W dniu
badania zaleca siê pozostanie na czczo.

Przeprowadzenie badania - biopsji tarczycy
Biopsja tarczycy polega na wk³uciu ig³y o œrednicy poni¿ej 1 mm przez skórê okolicy szyi do nieprawid³owej struktury w obrêbie
tarczycy.  Wprowadzenie  ig³y  dokonuje siê  pod kontrol¹  obrazu ultrasonograficznego.  Po zaaspirowaniu fragmentu mi¹¿szu
tarczycy strzykawk¹ ig³a zostaje usuniêta.  W miejscu nak³ucia za³o¿ony zostanie sterylny uciskowy opatrunek chroni¹cy przed
powstaniem  krwiaka.   Pobrany  materia³,  po  odpowiedniej  obróbce  poddawany  jest  ocenie  mikroskopowej,  która  okreœla 
charakter procesu chorobowego.  Tak wiêc  biopsja tarczycy pozwala na potwierdzenie lub odrzucenie wstêpnego rozpoznania
choroby. Do badania u¿ywa siê sterylnych zestawów jednorazowego u¿ytku. 

Mo¿liwe powik³ania - po biopsji tarczycy
Najpowa¿niejszym  powik³aniem  biopsji tarczycy jest krwawienie z miejsca wk³ucia. Wed³ug danych prawdopodobieñstwo jego
wyst¹pienia jest niewielkie czyli 1 na 1000 chorych poddanych biopsji. Pojawia siê ono na ogó³ bezpoœrednio po badaniu i mo¿e
ust¹piæ  samoistnie,  zwykle  nie  wymaga interwencji chirurgicznej.  Ból odczuwany w miejscu wk³ucia ig³y, utrzymuje siê przez
kilka godzin i jest doœæ czêstym i niegroŸnym zjawiskiem.  Aby ograniczyæ do minimum ryzyko  wyst¹pienia krwawienia i reakcji
uczuleniowej na œrodki znieczulaj¹ce proszê o udzielenie odpowiedzi  (podkreœlaj¹c  lub  stawiaj¹c  znak  X  przy  wybranej
odpowiedzi) na nastêpuj¹ce pytania:

pytania na odwrocie
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   1. Czy istnieje u Pani/Pana zwiêkszona sk³onnoœæ do krwawieñ po usuniêciu zêba, przy skaleczeniach, b¹dŸ powstawania 
       siñców po niewielkich urazach mechanicznych?

               TAK                                                                                         NIE
   2. Czy takie objawy wystêpuj¹ wœród cz³onków rodziny?

               TAK                                                                                         NIE
   3. Czy wystêpuj¹ u Pani/Pana objawy uczulenia na leki lub œrodki spo¿ywcze?

               TAK                                                                                         NIE

   4. Czy za¿ywa Pani/Pan leki zmniejszaj¹ce krzepliwoœæ krwi (polocard, aspiryna, dikumarol, acenocumoral, sincumar, 
       witamina E)?

               TAK                                                                                         NIE

Postêpowanie po badaniu - biopsji tarczycy
W miejscu wykonania biopsji tarczycy za³o¿ony zostanie opatrunek uciskowy, który nale¿y utrzymaæ oko³o 30 minut.
Wyst¹pienie niejasnych dla Pani/Pana objawów proszê niezw³ocznie zg³osiæ pielêgniarce lub lekarzowi.

 Jeœli Pani/Pan nie zrozumia³(a) czegoœ lub chce otrzymaæ wiêcej informacji na temat proponowanego badania proszê
porozmawiaæ z lekarzem prowadz¹cym lub kieruj¹cym na badanie.

Oœwiadczenie pacjenta
Wyra¿am œwiadom¹ zgodê* / nie wyra¿am zgody* na wykonanie proponowanego badania - biopsji tarczycy.

..........................................................................................         ................................................         .............................................
                      imiê i nazwisko pacjenta                                                      data                                               podpis

WSzS.prac.plast.
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* nale¿y podkreœliæ wybran¹ odpowiedŸ

* nale¿y podkreœliæ wybran¹ odpowiedŸ
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