
Форма інформованої
згоди пацієнта / законного
представника
на проведення операції

Ім'я та прізвище пацієнта

Зимна Вода, на дату .................................. 

PESEL

Після детального аналізу вашого захворювання ми пропонуємо виконати наступну операцію:

Пацієнта проінформовано на дату

лікарем

1. про альтернативні методи лікування захворювання
2. про передбачувані наслідки операції
3.про можливі ускладнення у вигляді:
a. зараження
b. пошкодження судин
c. ураження нервів
d. тромбоемболічні ускладнення
e. гостра недостатність кровообігу та дихання
f. вторинні кровотечі або гематоми, які потребують переливання крові
g. необхідність повторного оперативного втручання

4. про необхідність зміни або розширення операції Під час виконання запропонованої операції 
ми можемо виявити наявність особливих і непередбачуваних обставин, які можуть вимагати 
зміни або розширення спочатку запропонованої процедури. Просимо надати згоду також на 
цю обставину. За відсутності вашої згоди операцію доведеться перервати і повторити пізніше, 
що буде додатковим обтяженням для здоров’я.

5. про можливу необхідність відмови від операції Під час виконання операції ми можемо 
виявити наявність особливих і непередбачуваних обставин, які можуть призвести до того, що 
ризик виконання процедури перевищить користь від її виконання, у цьому випадку операція 
буде перервана. 

МЦ «МЕДИК» Лікарня
у Зимній Воді
Зимна Вода 118,
38-203 Шебні

Підпис пацієнта
/законного представника

Załącznik nr 1 do umowy

Печатка і підпис лікаря

h. інше:



Заява пацієнта
/ законного
представника 

• Заявляю, що під час бесіди з лікарем я зміг поставити запитання щодо методу операції, 
альтернативних методів лікування, потенційних наслідків чи ускладнень запланованої 
операції.

• Я повністю розумію інформацію, надану лікарем.

• Усі сумніви щодо запланованої операції мені пояснили.

• У мене немає додаткових запитань, я відчуваю себе достатньо поінформованим.

Примітка: якщо пацієнту виповнилося 16 років, згода підписується 
одночасно пацієнтом та законним представником.

Я погоджуюсь без застережень на проведення хірургічного втручання та будь-яких змін 
або розширень, які виявляться необхідними у випадку ризику втрати життя або серйозного 
погіршення здоров’я.

Підпис пацієнта / законного представникаДата Підпис і печатка лікаря

Я не погоджуюсь на проведення операції, мені повідомили про можливі наслідки такого 
рішення для мого здоров’я та життя
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