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

 

ZGODA NA BIOPSJĘ CIENKOIGŁOWĄ 

 

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

(imię i nazwisko) 

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

Wyrażenie świadomej zgody jest niezbędne do wykonania zabiegu biopsji cienkoigłowej. 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  

Biopsja cienkoigłowa polega na pobraniu materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie igłą 
narządu pod lub bez kontroli obrazu USG. Zaaspirowany w czasie biopsji cienkoigłowej materiał jest  
następnie rozmazywany na szkiełku, barwiony i poddawany ocenie. 

Podczas zabiegu odczuwalny może być dyskomfort / umiarkowany ból będący następstwem wkłucia. 
MOŻLIWE POWIKŁANIA  

W miejscu wkłucia może pojawić się: zaczerwienienie, krwiak w powłokach skórnych, ból, swędzenie. 
W sytuacji, gdy ból w miejscu wkłucia będzie utrzymywać się powyżej 3 godzin należy skontaktować się z 
lekarzem. Pomocy medycznej udzielają: 

• Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, do której należy pacjent; 

• Poradnia urologiczna 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 biopsji cienkoigłowej. 

 

 

 

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

                          (data)                                                                                                        (podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego) 


