
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. BIRIKAREN ZIZTADA BIOPSIARI BURUZKO 
INFORMAZIOA 
 

� Birikaren ziztada biopsia zure lesioaren lagin 
bat hartzean datza, lagina aztertzeko eta zure 
gaixotasunari diagnostiko bat ematen 
saiatzeko. 

 

� Eremu hori azaletik ziztatuko da orratz berezi 
baten bidez, eta minik eman ez dezan, 
anestesia lokala jarriko zaizu. Azterketa egin 
bitartean, arnasketa une batez geratzeko 
eskatuko zaizu, konplikaziorik izan ez dadin. 
Hori dela eta, oso garrantzitsua da zure 
laguntza. 

 

� Azterketa horrek 20 minutu irauten ditu gutxi 
gorabehera. 

 

� Proba egin ondoren, 12 orduz geldirik egon 
beharko duzu gutxienez. Lehen orduak 
klinikan igaroko dituzu. 

 

� Lortutako emaitzek izan daitezkeen arrisku 
hauek konpentsatzen dituzte. 
 
 
 

B. PROBA EGITEAREN ARRISKUAK ETA 
KONPLIKAZIOAK 

 
� X izpien eraginpean egoteagatik: 

• Ebakuntza hau egiteko, X izpiak erabili 
behar dira, eta X izpiek ondorio kaltegarriak 
eragin ditzakete organismoan. 

• Proba honetatik eratorritako onurek ondorio 
horiek konpentsatzen dituzte, eta edonola 
ere, eta indarreko legediari jarraiki, 
gutxieneko dosia erabiliko da, ebaketaren 
helburuak betetzeko. 

 

 
 
� Egiten ari garen teknikaren bidez: 

• Lesioa ziztatzean, birika inguratzen duen 
geruza (pleura) zeharkatu behar da, eta 
airea sar daiteke. Konplikazio horri 
neumotorax esaten zaio, eta gaixoen %20ri 
gertatzen zaio gutxi gorabehera. Aire 
kantitate gutxi sartzen bada, bakarrik 
konpontzen da arazoa eta ez da ezer egin 
behar, baina kantitate handia sartuko balitz, 
hodi bat jarri beharko litzateke, aireari irteten 
laguntzeko, eta ospitalean egun batzuetan 
ingresatuta geratuko litzateke gaixoa. 

• Karkaxan odola ateratzea (hemoptisisa). 
Arraroa bada ere, ez du tratamendurik 
behar.  Arraroagoa da birikan odoljarioa 
gertatzea, eta horrek bai beharko luke 
tratamendua. Zain batean edo arteria 
batean airea sartzea. Konplikazio horri 
aireko enbolia esaten zaio, ohiz kanpokoa 
da, baina oso larria da, heriotza eragin 
baitezakete. 

 

� Edonola ere, konplikazioren bat gertatuko 
balitz, ez izan zalantzarik, ospitale honetako 
baliabide mediko guztiak haiek konpontzeko 
gertu egongo dira. 

 
 

C. BERARIAZKO BALDINTZAREKIN 
LOTUTAKO ARRISKUAK 

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

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

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

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

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

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

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

 

BAIMEN INFORMATUA 
OTA BIDEZ GIDATUTAKO BIRIKETAKO ZIZTADA BIOPSIARAKO  

Informazioa ematen dizun doktorea, ……………………………………………………………………  doktorea.  

Elkargokide-zenbakia: ………….       Data: ……/..…./…… 

 

Izena / Nombre :  ………………………………………………… 

1. abizena / 1º apellido : …………………………………………. 

2. abizena / 2º apellido: ………………………………………….. 

HKZ / Nº.H.C.: ………………………….. Adina / Edad : …....... 

Zerbitzua / Servicio : …………..……..… Data / Fecha: …..…... 



 
 
 

 

 

 

 

 

D. ALTERNATIBAK 
� Gaur egun, ebakuntza-gela batean lor 

dezakegu zure birikaren lagin bat, ebakuntza 
kirurgiko baten bidez. 

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

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

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

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

� Dokumentu hau sinatu baino lehen, informazio 
gehiago nahi baduzu edo zalantzaren bat 
baduzu, ezbairik gabe galdetu. Atsegin handiz 
lagunduko dizugu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ADIERAZTEN DUT 
� Aipatu prozedura nolakoa den, eta zer alde on, eragozpen eta arrisku dituen ulertzeko moduan azaldu 

didatela, bai eta zer beste aukera dauden ere. 
 

� Jasotako informazioa ulertu dudala, eta egokitzat jo ditudan galdera guztiak egin ahal izan ditudala, eta 
edozein unetan nire baimena indargabe dezakedala.   

 

 

HORREN ONDORIOZ, OTA BIDEZ GIDATUTAKO BIRIKAREN ZIZ TADA BIOPSIA EGITEKO 

BAIMENA EMATEN DUT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIKKOONNOOGGRRAAFFIIAA//OOHHAARRRRAAKK  

Baimen informatua  
OTA bidez gidatutako birikaren 

ziztada biopsiarako 
 

Data: ………/………/………  Gaixoaren NAN-zenbakia:      Gaixoaren sinadura:  

ADIERAZTEN DUT GAIXOARI INFORMAZIO EGOKIA EMAN DIODALA ET A HAREN ZALANTZAK ARGITU DITUDALA  
 

Data: ………/………/………  Elkargokide -zenbakia:      Medikuaren sinadura  
 

LEGEZKO ORDEZKARIA (gaixoak ezintasuna badu)  
 

JJaauunnaa//aannddrreeaa  ……………………………………………………    Ahaidetasuna (ama, aita, semea, tutorea, etab.) 
…………………..… 

Data:  ………/………/………  NAN-zenbakia :                     Sinadura : 
 


