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 ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG  

 
Ja niżej podpisana/y  

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

 
Data urodzenia: ............................................... PESEL    _   _   _   _    _   _   _   _   _   _    _     

    

Rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego: ......................................................................  
 

............................................................................................................................. ..................  

 

Rodzaj planowanego znieczulenia: .....................................................................................  
 
(na podstawie art. 32-35 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U.2008 Nr 

136 poz. 857 z późn. zm. iraz art. 19 ust.1 pkt 3) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz.U.2007 nr 14 poz.89 z późn. zm.) 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie przez dr Małgorzatę Keller-Skomską wyżej wymienionego 

zabiegu chirurgicznego. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych 

informacji o stanie mojego zdrowia, przebytych chorobach oraz stosowanych lekach. 

Ponadto oświadczam, ze zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie 

zrozumiałym poinformowana/y o:  

1. Konieczności i sposobie przygotowania się do przeprowadzenia zabiegu; 

2. Rodzaju zabiegu, przewidywanym czasie trwania, sposobie znieczulenia oraz 

przewidywanym wyniku;  

3. Typowych, najczęściej występujących powikłaniach wykonywanego zabiegu; 

4. Sposobie postępowania po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego, w tym o 

konieczności wdrożenia terapii farmakologicznej;  

5. Typowych, najczęściej występujących powikłaniach wdrażanej terapii 

farmakologicznej;  

6.  Konieczności odbycia wizyt kontrolnych po przeprowadzeniu zabiegu;  

7.  Negatywnych następstwach i powikłaniach, które mogą wystąpić w związku ze 

spóźnionym zastosowaniem się do zaleceń lekarza;  

8.  Możliwości wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem oraz przebiegu gojenia, 

skutkach nie stosowania się do zaleceń lekarza;  

9. Ewentualnych alternatywnych metodach leczenia lub możliwości odstąpienia od 

zabiegu. 

10.  Kosztach zabiegu i leczenia, które akceptuję;   

Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zaleceń lekarskich, w tym do zaleceń 

pooperacyjnych, jak również do zgłaszania się na wskazane wizyty kontrolne w 

wyznaczonych terminach. Niestawienie się w wyznaczonym terminie na wizytę kontrolną bez 

uzgodnienia z operatorem jest tożsame z przerwaniem leczenia. 

Wyrażam zgodę na zaproponowany rodzaj znieczulenia i podanie leków znieczulających, 

Rozumiem iż wszystkie formy znieczulenia są obarczone pewnym stopniem ryzyka i 

możliwością komplikacji prowadzących do poważnych zaburzeń krążeniowo-oddechowych  a 

nawet śmierci. 

Jestem świadoma/y, że możliwy do osiągnięcia efekt zabiegu, okres gojenia i skuteczność 

ewentualnej terapii pooperacyjnej nie mogą zostać określone w sposób ścisły, co wynika ze 

specyfiki planowanego zabiegu. Jestem również świadoma/y, że końcowy efekt zabiegu, jak 

również przebieg okresu pooperacyjnego są ściśle uzależnione od indywidualnego przypadku. 

Jestem ponadto świadoma/y, że ostateczny efekt zabiegu zależy od wielu czynników, również 



Chirurgia P lastyc zna D r K e lle r e-mail: gabinet@doktorkeller.pl
tel. +48 605 12 62 02   +48 605 245 217  

 

2 
 

niezależnych od operatora, dlatego zdaję sobie sprawę, że mimo zastosowania prawidłowego 

leczenia oczekiwany przeze mnie efekt może nie zostać osiągnięty. 

Przed przystąpieniem do zabiegu zostałam/em wyczerpująco i dostępnie poinformowana/y o 

tym, że końcowy efekt zabiegu nie jest identyczny w każdym przypadku i może odbiegać od 

efektów, które osiągnięto u innych pacjentów.  

Jestem świadoma/y, że w trakcie zabiegu, leczenia oraz znieczulenia mogą wystąpić 

nieprzewidziane okoliczności, które mogą wymagać dodatkowych czynności lub zabiegów  a 

ich niewykonanie mogłoby grozić niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem 

ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia,  

Niniejszym zezwalam operatorowi i osobom asystującym wykonania dodatkowych zabiegów, 

które mogą okazać się niezbędne z uwagi na wyżej wymienione okoliczności. Zgoda tu 

wyrażona uwzględni także wszelkie stany zdrowotne wymagające leczenia, nieznane mojemu 

lekarzowi w czasie kiedy zabieg się rozpoczął.  

Oświadczam, że miałam możliwość zadawania lekarzowi pytań dotyczących planowanego 

zabiegu, możliwych komplikacji, ryzyka powikłań, dalszego leczenia, zaleceń 

pooperacyjnych, zaś odpowiedzi były dla mnie zrozumiałe i udzielone w sposób 

wyczerpujący.  

Oświadczam, że treść zgody została mi przedstawiona przed przystąpieniem do zabiegu,  

a czas, który upłynął między przekazaniem treści zgody a wykonaniem zabiegu był w 

zupełności wystarczający, abym mogła w sposób w pełni dla mnie zrozumiały zapoznać się z 

jej treścią. Wyrażam zgodę na wykonanie stosownej dokumentacji związanej z zabiegiem, jak 

również na fotografowanie, utrwalanie przebiegu zabiegu za pomocą środków utrwalających 

obraz i dźwięk z zastrzeżeniem, iż moja tożsamość nie zostanie ujawniona.   

Wyrażam zgodę na pozbycie się, a co się z tym wiąże wywóz i utylizację sprzętu medycznego 

użytego podczas zabiegu oraz tkanek, które zostały usunięte podczas zabiegu.  

 
Zgodnie z artykułem 13-ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z 27.04.2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE L 119, s.1) – RODO  -  wyrażam zgodę, aby Gabinet Chirurgii Plastycznej Małgorzata 

Keller-Skomska  ul. Tuchowska 6B/5  30-618 Kraków został Administratorem moich Danych 

Osobowych. Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane będą przetwarzane w celu ochrony 

stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia na podstawie art. ust.2 lit h 

RODO. 
 
 

Kraków, …………………… 

 

 

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

 
                                Podpis lekarza                                                 Podpis pacjenta/ki                                                  

  

 


