INFORMACJA DLA CHOREGO/CHOREJ ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY
NA ZABIEG PRZEZKROCZOWEJ BIOPSJI FUZYJNEJ GRUCZOŁU KROKOWEGO
(SYSTEM KOELIS TRINITY)
imię i nazwisko chorego/chorej: ............................................................... PESEL ..............................................
numer księgi głównej: .................. numer historii choroby: .....................
1. RODZAJ SCHORZENIA I WSKAZANIA DO OPERACJI
Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań stwierdzono u Pani/Pana następujące wskazania do
zabiegu: podejrzenie raka gruczołu krokowego
3. DAJĄCE SIĘ PRZEWIDZIEĆ NASTĘPSTWA OPERACJI
DYSKOMFORT / DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE W OKOLICY KROCZA,
HEMATOSPERMIA (OBECNOŚĆ DOMIESZKI KRWI W NASIENIU)

HEMATURIA

(KRWIOMOCZ),

4. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ
Żaden lekarz nie jest w stanie zagwarantować całkowitego braku ryzyka związanego z zabiegiem. Powikłania
związane z tą operacją mogą między innymi polegać na:
DYSKOMFORT / DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE W OKOLICY KROCZA, HEMATURIA (KRWIOMOCZ),
HEMATOSPERMIA (OBECNOŚĆ DOMIESZKI KRWI W NASIENIU), GORĄCZKA, ZAKAŻENIE UKŁADU
MOCZOWEGO, ZAKAŻENIE UOGÓLNIONE (UROSEPSA)

5. RYZYKO
Ryzyko wystąpienia powikłań po proponowanym zabiegu jest w Pani/Pana przypadku:
[ ] duże
[ ] średnie
[ ] ograniczone
Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na proponowany zabieg rokowanie co do Pana/Pani stanu zdrowia w
przyszłości jest następujące: ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
6. ROZMOWA Z LEKARZEM
Prosimy, aby Pan/Pani zapytała nas o wszystko co chciałaby Pani/Pan wiedzieć w związku z planowanym
zabiegiem. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące planowanego zabiegu oraz wszelkie oczekiwane przez
Pana/Panią wyjaśnienia można uzyskać u każdego specjalisty w zakresie urologii zatrudnionego w naszym
Oddziale. Chętnie odpowiemy na wszystkie Pani/Pana pytania.
7. ZASTRZEŻENIA CHOREGO/CHOREJ CO DO PROPONOWANEGO ZABIEGU DIAGNOSTYCZNEGO
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

9. OŚWIADCZENIE – ŚWIADOMA ZGODA CHOREGO/CHOREJ NA ZABIEG
W pełni zrozumiałem/am informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy w
lekarzem. Zapewniono mi nieograniczone możliwości zadania pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi i
wyjaśnień w sposób satysfakcjonujący. Po zapoznaniu się z treścią tego formularza i rozmowie wyjaśniającej z
Panem/Panią dr ................................................... spełnione zostały wszelkie moje wymagania, co do informacji na
temat:
- rozpoznania
- proponowanych oraz alternatywnych metod diagnostycznych
- dających się przewidzieć następstw zastosowania tych metod lub ich zaniechania

Znane mi są możliwe powikłania związane z tym zabiegiem diagnostycznym. Bez zastrzeżeń / Z powyższymi
zastrzeżeniami zgadzam się na przeprowadzenie u mnie następującego zabiegu operacyjnego:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................………………..
Wyrażam także zgodę na proponowane znieczulenie miejscowe zgodnie z decyzją lekarza urologa. Stwierdzam,
że uzyskałam/em wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje pytania i proszę o wykonanie proponowanego
zabiegu.

...............................
data podpis lekarza

.............................................................................
podpis pacjenta/tki albo uprawnionego opiekuna

Z pełną świadomością podejmuję własną decyzję i NIE ZGADZAM się na proponowany mi zabieg
operacyjny. Zostałam/em poinformowana/y o możliwych negatywnych konsekwencjach takiej decyzji dla
mojego zdrowia i życia.
...............................
data podpis lekarza

.........................................................................
podpis pacjenta/tki albo uprawnionego opiekuna

Podpisanie formularza przez chorego / chorą jest niemożliwe z powodu: ..............................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

