
Klinika za interno medicino
Oddelek za nefrologijo

Oddelek za dializo

DR zdravnik

ZN zdravstvena nega

Klinična pot ZA zdravstveni administrator

Ledvična biopsija ODGOVORE OZNAČITE

s KLJUKICO pod DA ali NE

in SE PODPIŠITE S PARAFO!

Datum PRED POSEGOM DA NE parafa

Potrditev indikacije za ledvično biopsijo:

� sobni zdravnik: DR DR

� izvajalec posega: DR DR

Odvzete laboratorijske preiskave po protokolu ZN ZN

Pogoji za ledvično biopsijo:

� podpisan pisni pristanek bolnika DR DR

� KKS DR DR

� testi koagulacije DR DR

� zapiralni čas trombocitov DR DR

DR DR

� urejen RR (< 140/90 mmHg) DR DR

� kvantitativna urinokultura po Sanfordu - neg. DR DR

Dan pred posegom bolnik pije dovolj tekočin ZN ZN

NA DAN POSEGA

Na dan posega je bolnik tešč do 17.00 ZN ZN

Priloženi vsi pisni dokumenti:

� mapa DR DR

� temperaturni list DR DR

� rezultati laboratorijskih preiskav DR DR

� podpisan pristanek bolnika DR DR

� napotnica za MF LJ - Inštitut za patologijo DR DR

� napotnica za prevoz biopsijskega materiala DR DR

Poseg - ledvična biopsija DR DR

Hramba biopsijskega materiala v fiksativu v steklenički ZN ZN

ZN ZN

� podpisan spremni dopis sobnega zdravnika DR DR

� podpisan spremni list izvajalca posega DR DR

Ob 17.00  - odvzem kontrolne KKS ZN ZN

Bolnik 4 ure po posegu leži na peščeni vrečki v postelji ZN ZN

Bolnik 24 ur po posegu ne vstaja iz postelje ZN ZN

nalepka

� podatek o (ne)jemanju kumarinov in/ali drugih zdravil, 
ki vplivajo na teste koagulacije

Biopsijski material poslan na MF Ljubljana, Inštitut za patologijo, Laboratorij 
za ledvične biopsije

KP 75 KI 013     Povezava: OP 75 IV 003 Izdaja 01     Z dne: 1. 4. 2015 Stran 1 od 2



Datum 24. UR PO POSEGU DA NE parafa

DR DR

Kontrolni UZ punktirane ledvice DR DR

DR DR

DR DR

PATOHISTOLOŠKI IZVID

Posredovanje izvida hospitaliziranemu bolniku - sobni zdravnik DR DR

4 TEDNE PO POSEGU

Posredovanje izvida odpuščenemu bolniku - sobni zdravnik DR DR

3 MESECE PO POSEGU

V primeru, da histološkega izvida ni, zdravnik izvajalec preveri razloge DR DR

ZAKLJUČEK OBRAVNAVE

Kopije histološkega izvida prejmejo: ZA ZA

� bolnikova hospitalna dokumentacija

� bolnikova ambulantna dokumentacija

� sobni zdravnik

� izvajalec posega

� bolnik

DR DR

DOGODKI, KI ODSTOPAJO OD KLINIČNE POTI

Datum Dogodek, ki odstopa Datum Ukrep in rezultat ukrepa

ura od klinične poti Podpis ura Podpis

Med dogodke, ki odstopajo od klinične poti sodijo:

- vse dodatne preiskave, ki jih ne predvideva protokol,

- izredna stanja, ki se pojavijo v procesu obravnave, 

  ne glede kdo storitev opravlja,

- neželeni dogodki.

Bolnik 4 tedne po odpustu iz bolnišnice pokliče za rezultat histologije

Za klinično vodenje (zdravljenje, hospitalizacije, ambulantne kontrole)

bolnikove ledvične bolezni, se glede na patohistološki izvid dogovori 

nefrološki konzilij.

V primeru urgentne indikacije za ledvično biopsijo bolnik počaka na 
preliminaren histološki izvid v bolnišnici

V primeru neurgentne indikacije za ledvično biopsijo je bolnik odpuščen.

Obvestilo sobnemu zdravniku in izvajalcu posega o dokončnem 
histološkem izvidu

Urgentni UZ ledvic v primeru bolečin v predelu punkcijskega mesta/padca 
krvnega tlaka/tahikardije/obilne makrohematurije
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