
INFORMACJA DLA PACJENTA I FORMILARZ ZGODY NA KLINOWE WYCIĘCIE 

LUB USUNIĘCIE PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ 

 

 

Pacjent(ka)_________________________________________  PESEL_______________________ 
    (imię i nazwisko) 
 

 

Zabieg wykonuje się u chorych z przewlekłym stanem zapalnym tkanek otaczających płytkę 

paznokciową, który jest spowodowany przez jej nieprawidłowy wzrost. Zabieg wykonuje się  

z uwagi na wskazania medyczne a jego celem jest usunięcie fragmentu lub całości nieprawidłowo 

rosnącej płytki paznokcia. Zabieg trwa od kilku do kilkudziesięciu minut i odbywa się  

w znieczuleniu miejscowym u podstawy palca. 

 

Opis zabiegu: 

• Operację wykonuje się w ułożeniu pacjenta w pozycji horyzontalnej na plecach. 

• Po przygotowaniu pola operacyjnego, poprzez przemycie preparatem antyseptycznym 

podważa się i usuwa całość lub fragment płytki paznokciowej. 

• Opracowanie chirurgiczne rany polega na usunięciu z otaczających tkanek zbiorników 

ropnych wraz z nadmiarem ziarniny oraz odświeżeniu brzegów i dna rany celem stworzenia 

jak najbardziej sprzyjających do jej wygojenia warunków. 

• Powstały ubytek pozostawia się do wtórnego gojenia. 

• Kontroluje się ranę celem zaopatrzenia miejsc krwawienia   

• Na ranę zakłada się opatrunek jałowy. 

 

Leczenie alternatywne: 

• Odpowiednie higiena płytki paznokciowej - mniej skuteczna 

• Zaniechanie proponowanego leczenia może skutkować następującymi powikłaniami 

zdrowotnymi: spowoduje utrzymanie obecnego stanu miejscowego lub jego progresję 

 

Przygotowanie do zabiegu 

Na 5 dni przed planowanym zabiegiem należy zaprzestać zażywać środki wpływające na 

krzepnięcie. 

 

Możliwe powikłania 

Należy uwzględnić możliwość wystąpienia każdego z niżej podanych powikłań podejmując decyzję 

o wyrażeniu zgody na proponowany zabieg. 

 

Każdy zabieg lub operacja nie są obojętne dla organizmu człowieka i są związane z ryzykiem 

wystąpienia powikłań. Każde nacięcie skóry jest zawsze związane z powstaniem blizny - wygląd 

blizny pooperacyjnej uzależniony jest od wielkości cięcia oraz od właściwości osobniczych chorego. 

Możliwe powikłania miejscowe: krwawienie, powstanie krwiaka, upośledzenie ukrwienia 

operowanej okolicy do powstania miejscowej martwicy włącznie (prowadzących do konieczności 

usunięcia martwych tkanek a w przypadku kończyn prowadzące do amputacji), zakażenie rany 

chirurgicznej, opóźnione gojenie lub brak gojenia się rany, nawrót wrastania paznokcia (co wiąże 

się z poniesieniem przez Pacjenta dodatkowych kosztów związanych z ponownym zabiegiem), 

przeczulica (ból) lub zdrętwienie oraz utratę czucia w okolicy operowanej, przebarwienie lub 

zwiotczenie skóry, konieczność reoperacji w wyniku powstałych powikłań. Mogą również 

wystąpić inne niekorzystne następstwa zabiegu, których nie można przewidzieć w danej 

chwili. 

 

 



Postępowania pooperacyjne 

Do tygodnia po zabiegu wskazana jest pełnopłatna konsultacja kontrolna wraz ze zmianą opatrunku. 

Do czasu wygojenia rany należy dbać o jej higienę wg zaleceń podanych przez personel medyczny. 

Nie należy leżeć na ranie, przebywać w pozycjach powodujących ucisk rany, prowadzić 

samodzielnych zabiegów naruszających ciągłość naskórka pokrywającego ranę. W przypadku 

zamoczenia /zabrudzenia rany należy ją przemyć preparatem antyseptycznym. 

 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania. Lekarz postara się rozwiać Pani/Pana 

wszystkie wątpliwości. 

 

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami oraz po rozmowie z lekarzem wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie proponowanego zabiegu.  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a w sposób wyczerpujący i niebudzący moich 

wątpliwości o celu, rodzaju i sposobie przeprowadzenia zabiegu oraz wszelkich możliwych do 

przewidzenia wiążących się z nim ryzykach, w tym ryzykach rzadko występujących, innych 

możliwych metodach leczenia, jak również o efekcie, jakiego mogę się spodziewać, jeżeli zabieg 

przebiegać będzie bez zakłóceń. 

 

Oświadczam, że udzieliłem/am pełnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania, które lekarz 

zadawał mi w trakcie wywiadu lekarskiego, nie zataiłem/am żadnych istotnych informacji o moim 

stanie zdrowia, w tym informacji o chorobach przewlekłych, przebiegu dotychczasowego leczenia  

i przyjmowanych lekach. Stwierdzam, że uzyskałem/am wyczerpujące i zrozumiałe dla mnie 

odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zapoznałem/am się i zrozumiałem/am informacje zawarte 

w niniejszej zgodzie. Oświadczam, że jestem wystarczająco poinformowana/ny. Rozumiem ryzyko 

związane z tym zabiegiem i zgadzam się na jego wykonanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, ____________  ____________________  ___________________ 
    (data)           (podpis Lekarza)          (podpis Pacjenta) 


