
INFORMACJA DLA PACJENTA ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY 
NA PRZEPROWADZENIE LECZENIA OPERACYJNEGO

w NSZOZ Urolog spj.

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA/KI: …………………………………………………… ID: …………. 

ROZPOZNANIE: ............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
PRZEWIDYWANY RODZAJ ZABIEGU OPERACYJNEGO: ........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MOŻLIWE ROZSZERZENIE ZAKRESU ZABIEGU OPERACYJNEGO:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
W trakcie operacji może zostać wykonane śródoperacyjne badanie histopatologiczne, którego wynik 
może wpłynąć na zmianę zakresu operacji.

1. POWIKŁANIA W TRAKCIE ZABIEGU I PO LECZENIU OPERACYJNYM, KTÓRE MOGĄ 
WYSTĄPIĆ NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ZABIEGU:

1. Krwawienie lub krwotok śródoperacyjny lub pooperacyjny.
2. Infekcja układu moczowego.
3. Uszkodzenie pęcherza moczowego.
4. Inne rzadkie, trudne do przewidzenia powikłania ze zgonem włącznie.

INFORMACJA DLA PACJENTA/KI
ELEKTRORESEKCJA PRZECEWKOWA ZMIANY ROZROSTOWEJ 

PĘCHERZA MOCZOWEGO – TURBT

Najczęściej pierwszym objawem zmiany rozrostowej w pęcherzu moczowym jest oddawanie moczu z 
krwią. Podstawowym badaniem, które musi zlecić w takim przypadku lekarz jest USG jamy brzusznej 
wykonane przy wypełnionym pęcherzu moczowym. Obraz jest typowy.

Chory jest kwalifikowany do zabiegu przez cewkowej  elektroresekcji.  Jest to zabieg endoskopowy, 
bezbolesny - chory ze znieczuloną dolną połową ciała lub znieczulony jest ogólnie.. Podczas zabiegu 
lekarz  wprowadza  przez  cewkę  do  pęcherza  przyrząd  zwany  resektoskopem,  do  którego 
doprowadzone jest źródło światło, kamera i prąd diatermiczny. Obraz wnętrza pęcherza obserwowany 
jest na monitorze. Lekarz za pomocą pętli z drutu usuwa zmianę rozrostową wyrastającą ze ściany 
pęcherza moczowego.  W trakcie  zabiegu ewakuowane są  fragmenty  usuniętej  zmiany.  Wszystkie 
wycinki są przesłane do badania mikroskopowego. Na podstawie wyników tego badania planowane 
jest dalsze leczenie. Chory po zabiegu ma pozostawiony w pęcherzu cewnik, przez który wypłukiwane 
są skrzepy krwi i ewentualne pozostałości po wyciętych tkankach. Cewnik usuwa się po kilku dniach, a 
chory może odczuwać niewielkie dolegliwości  bólowe,  które można złagodzić za pomocą środków 
przeciwbólowych.
Przez kilka tygodni mogą się pojawiać niewielkie krwawienia podczas oddawania moczu. Odczuwa się 
niewielki dyskomfort, pieczenie i szczypanie cewki moczowej. Jeszcze przez około 8 tygodni zaleca się 
picie dużej ilości płynów, unikanie kawy, herbaty, alkoholu, ostrych przypraw, kąpieli w gorącej wodzie, 
środków zwiększających ciśnienie, ciężkich prac fizycznych, dźwigania ciężarów. Przez kilka tygodni  
wskazany jest oszczędzający tryb życia, a także 2-3 tygodniowa przerwa we współżyciu seksualnym.  
Wskazany jest bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
Aby uniknąć powikłań, lekarz może zlecić środki przeciwzapalne lub antybiotyki.

………………………………………
Data i  podpis pacjenta.


