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

 

ZGODA NA ELEKTROKARDIOGRAFICZNĄ PRÓBĘ WYSIŁKOWĄ 

 

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

(imię i nazwisko) 

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

Wyrażenie świadomej zgody jest niezbędne do wykonania elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. 
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  

Próba wysiłkowa polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest 
chodzenie po bieżni. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawiać się zmiany, które nie występują w 
zwykłym spoczynkowym badaniu EKG.  
Badanie trwa od 5 do 15 min, a jego długość zależy mi.in od wydolności fizycznej badanego pacjenta. 
Próba wysiłkowa składa się z kilku etapów, w czasie których co 3 minuty zwiększane jest obciążenie (zwiększa 
się prędkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni).  

MOŻLIWE POWIKŁANIA  

W trakcie badania mogą pojawić się objawy niedokrwienia lub niewydolności serca, takie jak: bóle w 
klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca. 

W sytuacji, gdy pojawią się wyżej wskazane objawy, należy je niezwłocznie zgłosić lekarzowi.   

Pomocy medycznej udzielają: 

• Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, do której należy pacjent; 

• Poradnia kardiologiczna 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 elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. 

 

 
 

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

                          (data)                                                                                                        (podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego) 


