
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
Csecsemő és Gyermek Belgyógyászati Osztály  OEP Kód: 
Osztályvezető főorvos: dr. Kosaras Éva  Tel:46/515-200/11543/11533 
 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A VESEBIOPSZIÁRÓL 
 

 
Kedves Betegünk! Tisztelt Hozzátartozó! 
 
A következőkben leírt vesebiopsziás vizsgálathoz (veséből történő mintavétel szövettani vizsgálathoz) 
szükséges az Ön beleegyezése. Gyermeke kezelőorvosa is tájokzotatni fogja, de a döntése előtt 
olvassa el az alábbiakat is. 
 
Miért tanácsoljuk a vesebiopsziát? 
A pontosabban ismert vesebetegség eredményesebbé teheti a kezelést. Az eddigi vizsgálatok nem 
tudták egyértelműen megállapítatni gyermeke betegségének pontos természetét. A veseiopszia során 
nyerhető veseminta szövettani feldolgozása szükséges a megfelelő kezelés meghatározásához. 
 
A vizsgálat menete: 
Hason fekvő helyzetben hasi ultrahang vizsgálattal meghatározzuk a bal vese pontos helyzetét és a 
mintavételhez legmegfelelőbb helyet. A kiválasztott területet fertőtlenítjük. Amennyiben a vizsgálat 
nem altatásban történik, helyi érzéstelenítést alkalmazunk. Ezután egy vékony tű segítségével a bőrön 
keresztül szúrva kis szövetmintát veszünk a veséből. Ha a mintavétel során nem nyerünk elegendő 
veseszövetet, a mintavételt megismételjük. Befejezésként a szúrás helyét bekötjük, nyomókötést 
helyezünk  fölé. 
 
Lehetséges szövődmények: 
Minden orvosi ténykedésnek van kockázata.Vesebiopszia kapcsán csak nagyon ritkán lépnek fel 
olyan komplikációk, melyeket kezelni kell. Gyakori szövödmény, hogy a vizeletben vér jelenik meg, 
sokszor ránézésre is, ami az esetek nagy többségében ártalmatlan, bővebb folyadékfogyasztáson 
kívül kezelést nem igényel. Kisebb vérzés fájdalmat okozhat, nagyobb vérzés nagyon ritkán 
vérátömlesztést tehet szükségessé. Rendkívül ritka esetben a vérzés megállításához sebészeti 
feltárás szükséges, esetleg a megszúrt vese elvesztésével járhat. (Egy vese is maradéktalanul el tudja 
látni a két vese funkcióját.) A beavatkozás ritkán átmeneti hőemelkedést, vagy bélműködési zavart 
okozhat. 
 
A szövődmények kockázatának csökkentése érdekében kérjük, a megfelelő szövegrész aláhúzásával 
válaszoljon az alábbi kérdésekre: 
1. Tapasztaltak-e a gyermeknél vérzékenységet még egészen kis sérülések esetén is (pl.fogmosás, 
orrfújás, stb.)? 
     igen     nem 
2. Könnyen keletkeznek-e a bőrén kék foltok? A közelebbi vérrokonok esetében van-e erre példa? 
     igen     nem 
3. Van-e túlérzékenysége gyógyszerekre, helyi fertőtlenítő szer (pl.jód), vagy érzéstelenítő szer 
alkalmazása esetén? 
     igen     nem 
 
A biopsziát követő 24 óra  
A mintavétel után 24 órát szigorú ágynyugalomban kell tölteni. Ez alatt rendszeres vérnyomásmérést, 
pulzusszámolást és vizeletvizsgálatot végzünk. Másnap reggel hasi ultrahang vizsgálat szükséges az 
esetleges vese ill vesetok alatti vérzések kimutatására. 
 
Felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal gyermeke kezelőorvosához. 
 
 
A mai napon ......................................-tól/től tájékoztatást kaptam a vesebiopsziáról. Kérdéseimre 
választ kaptam. A beavatkozás elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről 
informáltak. 
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Ezek alapján a vizsgálatba, az esetleges szövődmények kezelésébe beleegyezem / nem egyezem 
bele. (a megfelelő aláhúzandó) 
 
Megjegyzés a személyes tájékoztató beszélgetés 
alapján:......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................... 
 
Dátum: 
 
   
----------------------------------------------              ---------------------------------------------                                    
szülő                         orvos aláírása, pecsétszáma 
 
 

 

 

 

 

 

 


