
informacije za paciente                biopsija                                                 

Ginekološko-porodniški oddelek 
Splošna bolnišnica Celje | Oblakova ulica 5 | 3000 Celje 

tel.: 03 423 30 00 | fax: 03 423 36 66 | web: www.sb-celje.si | kataloška oznaka: GPGo-13 

 

BIOPSIJA 
 

Spoštovani! 
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, 
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 
 
 

OPIS POSEGA 
Biopsija ali odvzem tkivnega vzorca je kirurški postopek, pri katerem iz različnih delov telesa odvzamemo večji ali manjši 
vzorec tkiva za nadaljnje preiskave. Za odvzem vzorca uporabljamo za to prirejene inštrumente ali pa ga odvzamemo s 
škarjami ali kirurškim nožem. Kadar je rana na mestu odvzema velika ali pretirano krvavi, jo kirurško zašijemo ali 
zaustavimo krvavitev z električnim inštrumentom, ki krvaveče mesto zažge. Šivov običajno ni treba odstranjevati, saj se po 
določenem času sami razgradijo. Pri krvavitvah v nožnici ali na materničnem vratu včasih za zaustavljanje krvavitve v 
nožnico  vstavimo trak iz gaze — tamponado, ki jo po nekaj urah odstranimo.  

Biopsijo običajno opravimo v lokalni anesteziji — omrtvičenju tkiva z zdravilom, ki ga z injekcijo vbrizgamo na mesto 
posega. Redko je potrebna splošna anestezija. 

 
ZAPLETI (neželeni, nenačrtovani dogodki med operacijo in po njej): 
Pri biopsiji so zapleti redki, če pa že pride do njih, so to predvsem vnetje, krvavitev ali poškodba sosednjih organov. 

Vnetje — je posledica vdora bakterij v operacijsko rano, lahko med operacijo ali po njej. Bolečina se stopnjuje, rana je 
pordela, pojavita se lahko povišana temperatura in gnojen, smrdeč izcedek. Redko je potrebno zdravljenje z antibiotiki, 
običajno zadošča ponovna kirurška oskrba rane s čiščenjem ter odstranitvijo šivov in morebitnega gnoja.  

Krvavitev — praviloma traja nekaj ur in je majhna, v sledovih. Če se ne ustavi, je potrebno bodisi ponovno šivanje rane, 
ponovna vstavitev tamponade ali zažig krvavečega mesta z elektrokirurškim inštrumentom. 

Poškodba sosednjih organov je izjemno redka. Potreben je dodaten kirurški poseg, glede na naravo poškodbe lahko tudi 
odprtje trebušne votline in ustrezna oskrba zapleta. 

Zaplete pri operativnih posegih učinkovito pozdravimo in večinoma ne puščajo posledic, običajno pa je 
okrevanje daljše ter zahteva dodatna zdravila in posege. V primeru, da opazite navedene znake možnih zapletov, 
pomoč poiščite pri izbranem ginekologu ali na Ginekološko-porodniškem oddelku na telefonski številki 03 423 33 42 ali 
03 423 33 45. 
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