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Zespół Chirurgii Jednego Dnia  

Oddział Urologii 

ul. Dekerta 1 

87-100 Toruń 

tel. 56 654 06 27 

 

Świadoma zgoda na  zabieg operacyjny- punkcja torbieli nerki. 

 

Szanowny Panie/Pani  

Lekarze kierujący Pana na oddział urologii zdecydowali o konieczności przeprowadzenia u Pana/Pani 

nakłucia torbieli nerki w celu jej opróżnienia. Zabieg jest  wykonywany pod kontrolą USG. Po  ułożeniu 

pacjenta - najczęściej chory układany jest na boku przeciwległym do punkcji lub brzuchu, okolica wkłucia 

przemywana jest płynem odkażającym. Po obłożeniu pola operacyjnego jałowymi serwetami lekarz 

lokalizuje torbiel za pomocą głowicy USG, do której dołączona jest specjalna przystawka punkcyjna. Po 

wybraniu dogodnego miejsca lekarz znieczula skórę w miejscu wprowadzenia igły punkcyjnej. Kolejnym 

krokiem jest wprowadzenie igły punkcyjnej pod kontrolą obrazu na ekranie ultrasonografu do światła 

torbieli. 

Zawartość wnętrza torbieli usuwana jest za pomocą strzykawki. Pobrany płyn jest  wysłany do 

badania cytologicznego. Jałowy opatrunek w miejscu wkłucia igły kończy zabieg. 

Niektóre następstwa i najczęstsze możliwe powikłania 

W czasie zabiegu i pobytu w Zespole Chirurgii Jednego Dnia jest Pan pod fachową opieką lekarza urologa. 

Punkcja  torbieli nerki jest stosunkowo bezpiecznym zabiegiem. Powikłania po nakłuciu torbieli 

obserwowane są rzadko i z reguły nie wymagają interwencji lekarskiej. Jednymi z częściej wymienianych 

powikłań są infekcja lub krwawienie do światła torbieli. W rzadkich przypadkach możliwe są powikłania 

związane z uszkodzeniem nerki lub sąsiadujących struktur. 

Powyższe informacje mają służyć zrozumieniu przez Pana czynności podejmowanych przez personel 
medyczny w celu poprawy stanu zdrowia. Powyższy tekst nie ma na celu wywołania u Pana 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.  
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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. 

 
 

Podpis lekarza udzielającego informacji     Data 

..................................................…………………                           ………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
Czytelny podpis pacjenta          Data  
 
………………………………………………………………..   …………………………………………………………………… 


