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Ś
wiadoma zgoda na zabieg operacyjny

Szanowny Panie,
Lekarze kierujący Pana na oddziałurologii zdecydowali o koniecznoś
ci przeprowadzenia u Pana 
OPERACJI
NAPRAWCZEJ PRĄ
CIA ‐ OPERACJI NESBIT’A.
Operacja polega na:
W znieczuleniu lekarz okrę
ż
nie nacina skóręprą
cia w rowku zaż
oł
ę
dnym i po zsunię
ciu jej z
czł
onka, ocenia zmiany w osł
onkach ciałjamistych, nastę
pnie koryguje te zmiany poprzez zał
oż
enie
szwów lub wycięciu zmian chorobowych. Nastę
pnie nacią
ga skóręna czł
onka i zaszywa jąw miejscu
nacięcia.
Mimo, iżjest to zabieg stosunkowo bezpieczny mogąwystą
pićpewne powikł
ania jak: zakaż
enie,
długotrwały obrzę
k skóry czł
onka, bolesne wzwody, moż
e wystą
pićniewielkie skrócenie czł
onka.
W czasie zabiegu i pobytu w Zespole Chirurgii Jednego Dnia jest Pan pod fachowąopiekąanestezjologa,
lekarza urologa. Jednak w tym czasie, ze wzglę
du na przeprowadzone znieczulenie, zabieg, podawane leki i
charakter choroby mogąwystą
pićpewne powikł
ania. Obejmuje to takie stany jak krwotok, zakażenie,
zatrzymanie akcji serca. Opisane powikł
ania mogąwystą
pićprzy wszystkich bez wyją
tku procedurach
medycznych, bez wzglę
du na ich rodzaj lub zakres.
Powyż
sze informacje mająsł
uż
yćzrozumieniu przez Pana czynnoś
ci podejmowanych przez personel
medyczny w celu poprawy stanu zdrowia. Powyż
szy tekst nie ma na celu wywoł
ania u Pana strachu przed
zabiegiem, lecz jest jedynie informacjąo nim. Jego celem jest równieżuś
wiadomienie pacjentom, że
każdy, nawet najmniejszy zabieg moż
e byćobcią
ż
ony komplikacjami. W razie jakichkolwiek wą
tpliwoś
ci,
niezrozumienia cał
oś
ci lub fragmentu informacji prosimy o zgł
oszenie siędo lekarza, który bę
dzie
przeprowadzałzabieg urologiczny.
Prosimy o podpisanie niniejszego oś
wiadczenia:
Oś
wiadczam, 
ż
e przedstawionąmi informacjęo planowanym leczeniu i moż
liwych komplikacjach z niego
wynikających zrozumiał
em i przyjmujędo wiadomoś
ci. 
Jednocześ
nie wyraż
am zgodę

na proponowane mi
leczenie i upoważniam lekarzy do wykonania czynnoś
ci, które uznająza stosowne dla ratowania mojego
zdrowia i życia w sytuacjach tego wymagają
cych. 
Rozumiem, 
ż
e wymienione w powyż
szej informacji
powikł
ania nie sąwszystkimi moż
liwymi, z którymi mogęsięzetkną
ćw trakcie leczenia.
Wyrażam zgodęna wykonanie stosownej dokumentacji zwią
zanej z zabiegiem, jak równieżna
fotografowanie, utrwalanie przebiegu zabiegu za pomocąś
rodków utrwalają
cych obraz i dź
wię
k dla
celów medycznych, naukowych lub edukacyjnych, z zastrzeż
eniem, iżmoja toż
samoś
ćnie zostanie
ujawniona.
……………………………………………………………………….
Podpis lekarza udzielają
cego informacji
.................................................................
…………………………………………

Czytelny podpis pacjenta

Data

