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Szanowny Panie!  

         Kierujący Pana do szpitala lekarz stwierdził u Pana istnienie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego(prostaty). 

Został Pan zakwalifikowany do PVP- waporyzacji gruczołu krokowego laserem zielonym(Green light). Zabieg 

trwa około godziny i  polega na usunięciu części gruczołu krokowego, która stanowi przeszkodę w odpływie moczu i 

wywołuje  odczuwane przez Pana dolegliwości . Przez cewkę moczową zostanie wprowadzony cystoskop laserowy i 

światłowód, przez który promień lasera odparowuje przerośniętą tkankę prostaty. Po zabiegu w pęcherzu może 

pozostać cewnik, do kilku godzin. Po usunięciu cewnika może Pan odczuwać pieczenie, bóle, może Pan oddawać 

często mocz, czasami podbarwiony krwią. Możliwe jest również czasami popuszczanie moczu. Są to zwykle stany 

przejściowe.   

Niektóre następstwa i najczęstsze możliwe powikłania 

        Zabieg jest bardzo bezpieczny, ale jak w każdym zabiegu tego typu należy się liczyć z możliwościami pewnych 

rzadkich powikłań występujących u 0-1% pacjentów jak: krwawienie-wymagające przetoczenia krwi, zakażenie, 

zwężenie cewki moczowej i szyi pęcherza, nietrzymanie moczu, zatrucie wodne(TUR syndrom),perforacja torebki 

prostaty, pęcherza moczowego. Występujące czasami zjawisko wytrysku wstecznego w czasie stosunku- polega na 

wydostaniu się nasienia do pęcherza, a nie przez cewkę. Z pęcherza moczowego wydostaje się przy pierwszym 

oddaniu moczu. Nie ma to wpływu na zdrowie pacjenta. 

        W czasie zabiegu i pobytu w Zespole Chirurgii Jednego Dnia jest Pan pod fachową opieką anestezjologa, lekarza urologa i 
pielęgniarek. Inne powikłania: zdarzenia sercowo- naczyniowe, nieprawidłowe reakcje na leki  mogą wystąpić przy wszystkich 
bez wyjątku procedurach medycznych bez względu na ich rodzaj lub zakres. 

 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. 

          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. 
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