
 

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak  
ul. Filtrowa 29 B  
87-100 Toruń    

ZGODA PACJENTA NA WYKONANIE ANGIOGRAFII FLUORESCEINOWEJ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
(imię i nazwisko) 

PESEL  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     lub data urodzenia ...................................................... 

  Wyrażenie świadomej zgody jest niezbędne do wykonania zabiegu angiografii fluoresceinowej. 

Pacjent ma możliwość zmiany decyzji oraz odwołania zgody. Przed zabiegiem, w trakcie oraz po jego 

wykonaniu lekarz oraz pielęgniarka udzielają pacjentowi odpowiedzi na pytania dotyczące zabiegu.  

OPIS BADANIA  
Angiografia fluoresceinowa polega na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki, po dożylnym 

podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Fluoresceinę podaje się dożylnie strzykawką przez około 15 
sekund. W trakcie badania pacjent siedzi przed kamerą do wykonywania zdjęć dna oka.  
Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz 
umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki.  
MOŻLIWE POWIKŁANIA:  

W trakcie podawania fluoresceiny mogą wystąpić nudności (2-4% pacjentów), a ponadto wymioty, 

uczucie dyskomfortu w okolicy brzucha, omdlenia, świąd. Zdarza się, że fluoresceina dostanie się poza żyłę. 

W takim przypadku zwykle pojawia się ból w okolicy wstrzyknięcia (najczęściej ręki). W czasie robienia zdjęć 

występują błyski światła (jak przy fotografowaniu z lampą błyskową), po których przez krótki czas utrzymuje 

się czerwony obraz przed oczami. Naturalne po podaniu fluoresceiny żółte zabarwienie  skóry  utrzymuje się 

przez 6-12 godzin, a intensywne zabarwienie moczu ustępuje po 24-36 godzinach.  

W sytuacji, gdy na skutek podania fluoresceiny wystąpią objawy uczuleniowe (wysypka, dreszcze, duszność, 

a nawet zapaść) lub jatrogenny atak jaskry objawiający się: silnym bólem oka, niekiedy bólem głowy, 

pogorszeniem widzenia, a czasem nudnościami i wymiotami, należy  skontaktować się z lekarzem.  

Pomocy udzielają:  

• Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, do której należy pacjent; 

• Poradnia okulistyczna PSPL Nowak&Nowak – informację o dostępności lekarza w poradni przy 
ul. Filtrowej 29B można uzyskać osobiście w rejestracji lub pod nr tel. 56 623 56 05 od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 7:00 - 20:00; 

• Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 (tel. 56 658 
44 60) oraz Podgórska 24A (tel. 56 654 78 20) w Toruniu czynna od poniedziałku do piątku  w 
godz. 18:00 - 8:00 oraz  całodobowo w soboty, niedziele i święta; 

• Szpitalny oddział ratunkowy – ul. Św. Józefa 53-59 oraz Batorego 17/19 w Toruniu 

 

OŚWIADCZENIE PACJENTA 
Potwierdzam, że uzyskałem od lekarza zrozumiałą dla mnie informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, 

proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Zagwarantowano mi 

możliwość zadawania pytań i uzyskania dodatkowych wyjaśnień przed wyrażeniem zgody oraz 
poinformowano o możliwości uzyskiwania dodatkowych informacji także po złożeniu oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na wykonanie angiografii fluoresceinowej. 
 
 
 

………………………………………….        ……………………………………………………………..  
                          (data)                                                                                                        (podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego) 


