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INFORMACJA DLA PACJENTA ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODYNA NA 

ZABIEG UROLOGICZNY –USUNIĘCIE WODNIAKA (WODNIAKÓW) JĄDRA 

 Pacjent (imię i nazwisko)__________________________________    

PESEL_________________________________ 

 

Zabieg usunięcie wodniaka jądra polega na operacyjnym usunięciu osłonek jądra między którymi 

znajduje się płyn powodujący powiększenie zawartości moszny -tzw. wodniak.  

Mimo iż jest to zabieg stosunkowo bezpieczny mogą wystąpić pewne powikłania jak: krwawienie 

pooperacyjne (krwiak moszny), ropienie rany, opóźnione gojenie, stany podgorączkowe  

i gorączkowe, bóle i uczucie drętwienia lub mrowienia w okolicy rany, obrzęk moszny. Niektóre  

z powikłań wymagać mogą powtórnego zabiegu operacyjnego, co wiąże się z dodatkowymi 

kosztami po stronie Pacjenta. 

Zabieg wykonany będzie w znieczuleniu miejscowym polegającym na ostrzyknięciu okolicy 

operowanej lekiem znieczulającym, które jest najbezpieczniejszym sposobem znieczulenia. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości, niezrozumienia całości lub fragmentu informacji prosimy o zgłoszenie 

się do lekarza prowadzącego.  

 

Prosimy o podpisanie niniejszego oświadczenia:  

 

Oświadczam, że:  

1. Zostałem szczegółowo poinformowany o rozpoznanym schorzeniu oraz proponowanym zabiegu 

operacyjnym. Jestem świadomy, na czym zabieg ma polegać, jaki będzie jego zakres i przebieg, cel  

i oczekiwany wynik oraz rokowania z nim związane.  

2. Zostałem szczegółowo poinformowany o ryzyku i zagrożeniach związanych z przeprowadzeniem 

zabiegu, a także ewentualnych, dających się przewidzieć konsekwencjach zarówno przebiegu, jak  

i wyniku zabiegu oraz skutkach rezygnacji z jego przeprowadzenia i/lub kontynuacji. Zostałem 

poinformowany przez lekarza, że niemożliwe jest zagwarantowanie korzystnego wyniku zabiegu  

i może nastąpić konieczność kolejnych zabiegu. Zostałem poinformowany jakie są alternatywne 

możliwości leczenia rozpoznanego schorzenia i mam świadomość zalet oraz wad proponowanego 

zabiegu.  

3. Miałem możliwość zadawania pytań lekarzowi i przedstawienia mu swoich wątpliwości, 

uzyskałem zrozumiałe i wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia.  

4. W historii choroby oraz podczas wywiadu i przeprowadzonych badań ujawniłem wszystkie znane 

mi schorzenia i dolegliwości i zarazem nie zataiłem istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia 

oraz przebytych chorób.  

5. Nie przyjmuje leków wpływających na krzepliwość krwi (przeciwwskazanie do przeprowadzenia 

zabiegu). 
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6. Poinformowano mnie o konieczności odpowiedniego postępowania po przeprowadzeniu zabiegu 

i zobowiązuję się dokładnie przestrzegać zaleceń Lekarza i odbyć wizyty kontrolne.  

7. Zostałem poinformowany o prawie do rezygnacji od proponowanego zabiegu, nawet po 

podpisaniu niniejszego oświadczenia. 

 

 

Wyrażam świadomą zgodę na zaproponowany zabieg-zabieg usunięcia wodniaka lub wodniaków 

jąder, rozumiem jej treść, a także akceptuję opisane przez Lekarza powikłania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, ___________, __________             

Data i godzina  

 

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

  podpis Lekarza                       podpis Pacjenta 

 


