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ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG OPERACYJNY 
 

INFORMACJA O PLANOWANYM ZABIEGU UROLOGICZNYM 

 
Szanowny Panie!  
         Lekarze Oddziału Urologii zaproponowali i zakwalifikowali Pana do operacji TUIP. TUIP jest  zabiegiem, 
wykonywanym w znieczuleniu ogólnym, trwającym około 15–20 minut. Polega na wykonaniu kilku (najczęściej 1-
2) niewielkich nacięć gruczołu krokowego i szyi pęcherza, która zamyka pęcherz od strony cewki moczowej, bez 
konieczności usuwania tkanki. Nacięcia wykonywane są przez cewkę moczową i umożliwiają rozejście się na boki 
tkanki prostaty położonej wokół cewki moczowej, zmniejszając ucisk na cewkę i ułatwiając oddawanie moczu.  
Po zabiegu do pęcherza moczowego wprowadza się cewnik umożliwiający odprowadzanie moczu. Zostaje on 
usunięty po 24 godzinach.  
 Operacja zostanie przeprowadzona w znieczuleniu, co spowoduje, nie będzie Pan odczuwał bólu przy 
operacji i kilka godzin po niej. Przez cewkę moczową zostanie wprowadzony aparat, który zaopatrzony jest w 
elektryczny nóż. Nożem tym operujący urolog wytnie, a następnie usunie z pęcherza fragmenty, które następnie 
zostaną przekazane do badania histopatologicznego.  Do pęcherza założony będzie cewnik, który zwykle utrzymany 
jest przez okres 1 dnia. 
Okres pooperacyjny i powrotu do zdrowia (rekonwalescencji) 
 Okres powrotu do zdrowia jest zwykle szybki i wynosi około tygodnia. Po usunięciu cewnika może Pan/Pani 
odczuwać bóle i pieczenie, może Pan/Pani oddawać mocz często i z krwią. Są to zwykle stany przejściowe.  
Niektóre następstwa i najczęstsze możliwe powikłania 
     Mimo, iż jest to stosunkowo bezpieczny zabieg, mogą wystąpić pewne powikłania jak: zakażenie pęcherza, 
krwawienie z pęcherza. Rzadkim powikłaniem jest uszkodzenie ściany pęcherza, które rozpoznane jest 
śródoperacyjnie. W takiej sytuacji, podczas tego samego znieczulenia wykonany będzie zabieg otwarty zeszycia 
pęcherza poprzez cięcie skóry w podbrzuszu. Innymi, stosunkowo rzadkimi powikłaniami są: zwężenie cewki 
moczowej.  Część z wymienionych komplikacji może wymagać ponownego zabiegu lub operacji otwartej.  
 Powyższe informacje mają służyć zrozumieniu przez Panią/Pana czynności podejmowanych przez personel 
medyczny w celu poprawy stanu zdrowia. Powyższy tekst nie ma na celu wywołania u Pani/Pana strachu przed 
zabiegiem lecz jest 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 pytania. 
 
Prosimy o podpisanie niniejszego oświadczenia: 
         Oświadczam, że przedstawioną mi informację o planowanym leczeniu i możliwych komplikacjach z niego 
wynikających przyjmuję do wiadomości. Jednocześnie wyrażam świadomą 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. 
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