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Świadoma zgoda na zabieg operacyjny

Lekarz kierujący Pana/Panią do Oddziału Urologii zdecydował o konieczności założenia u Pana/Pani cewnika
DJ (Double J) do moczowodu.
Dlaczego zakłada się cewnik DJ?
Cewnik DJ zakłada się w sytuacji, gdy istnieje przeszkoda utrudniająca odpływ moczu z nerki: kamica nerki lub
moczowodu, zwężenie moczowodu, ucisk moczowodu przez choroby rozwijające się w jego sąsiedztwie (np.
nowotwór, zmiany zapalne, zwłóknienie zaotrzewnowe), w trakcie operacji nerki, moczowodu lub pęcherza istnieje
konieczność zabezpieczenia właściwego spływu moczu z nerki do czasu wygojenia.
Brak sprawnego spływu moczu z funkcjonującej nerki wiąże się z dolegliwościami bólowym, prowadzi do uszkodzenia
narządu oraz może prowadzić do poważnych dla zdrowia i życia konsekwencji, np. sepsy.
Cewnik DJ wprowadza się do moczowodu przez cewkę moczową podczas zabiegu endoskopowego w znieczuleniu
miejscowym lub ogólnym. Pacjent ułożony zostaje w pozycji litotomijnej (ginekologicznej) lub jej modyfikacjach.
Przez cewkę moczową do pęcherza moczowego wprowadza się narzędzia endoskopowe wyposażone w układ
optyczny pozwalający na obserwowanie zabiegu (cystoskop lub ureterorenoskop), we wnętrzu pęcherza moczowego
lokalizuje się ujście moczowodu (miejsce, w którym moczowód wchodzi do pęcherza moczowodu) i następnie
wprowadza się cewnik DJ do moczowodu na specjalnej prowadnicy, którą się usuwa. Włożenie cewnika DJ nie
zawsze musi się udać. Istnieją sytuacje (stany chorobowe), które uniemożliwiają wprowadzenie cewnika podwójnie
zagiętego (DJ) do moczowodu metodą endoskopową.
Położenie cewnika w moczowodzie kontroluje się za pomocą USG lub RTG.
Mimo, iż jest to zabieg stosunkowo bezpieczny mogą wystąpić pewne powikłania, jak zakażenie układu moczowego
czy uszkodzenie moczowodu lub/i nerki.
W czasie zabiegu i pobytu w Zespole Chirurgii Jednego Dnia jest Pan/Pani pod fachową opieką lekarza urologa.
Jednak w tym czasie, ze względu na przeprowadzone znieczulenie, zabieg, podawane leki i charakter choroby mogą
wystąpić pewne powikłania. Obejmuje to takie stany jak krwotok, zakażenie, zatrzymanie akcji serca. Opisane
powikłania mogą wystąpić przy wszystkich bez wyjątku procedurach medycznych bez względu na ich rodzaj czy
zakres.
Powyższe informacje mają służyć zrozumieniu przez Pana/Panią czynności podejmowanych przez personel medyczny
w celu poprawy stanu zdrowia. Powyższy tekst nie ma na celu wywołania u Pana/Pani strachu przed zabiegiem lecz
jedynie informacją o nim. Jego celem jest również uświadomienie pacjentom, że każdy, nawet najmniejszy zabieg
może być obciążony komplikacjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości, niezrozumienia całości lub fragmentu
informacji prosimy o zgłoszenie się do lekarza, który będzie przeprowadzał zabieg urologiczny.
Prosimy o podpisanie niniejszego oświadczenia:
Oświadczam, że przedstawioną mi informację o planowanym leczeniu i możliwych komplikacjach z niego
wynikających zrozumiałem i przyjmuję do wiadomości. Jednocześnie wyrażam zgodę na proponowane mi leczenie i
upoważniam lekarzy do wykonania czynności, które uznają za stosowne dla ratowania mojego zdrowia i życia w
sytuacjach tego wymagających. Rozumiem, że wymienione w powyższej informacji powikłania nie są wszystkimi
możliwymi, z którymi mogę się zetknąć w trakcie leczenia
Wyrażam zgodę na wykonanie stosownej dokumentacji związanej z zabiegiem, jak również na fotografowanie,
utrwalanie przebiegu zabiegu za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów medycznych, naukowych
lub edukacyjnych, z zastrzeżeniem, iż moja tożsamość nie zostanie ujawniona.
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