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Nr Ks. Gł.:



ID (MIP):



Oddział: 
SPSK 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
tel. 81 72-44-226 lub 81 72-44-227
REGON 000288751
kod res.  (cz.I/V/VII/VIII) - 000000018592/01/112/4270
Nazwisko i imię pacjenta: 
PESEL:  
data urodzenia: 

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY
NA BADANIE ENDOSKOPOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABIEGU
P A N E D O S K O P I A
- endoskopowe badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy
W KLINICE GASTROENTEROLOGII z Pracownią Endoskopową
SPSK-4 W LUBLINIE
1. RODZAJ SCHORZENIA ZGODNIE Z ROZPOZNANIEM LUB PODEJRZENIEM:

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

2. PROPONOWANE BADANIE (OPIS, PRZEBIEG): Badanie jest wykonywane zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed badaniem należy usunąć ruchome protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w aerozolu (towarzyszy temu uczucie  „kołka” w gardle), lekarz zakłada między szczęki plastikowy ustnik (celem ochrony zębów i dziąseł oraz delikatnego instrumentu). Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła endoskop średnicy ok.9-10mm, prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połykania. Ten moment może być nieprzyjemny i wywołać uczucie duszenia; wymaga  koncentracji i współpracy z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, może być częściowo nieprzyjemne, ale w zasadzie bezbolesne. Żołądek zostaje rozdmuchany co może powodować przykry odruch odbijania powietrza, który jednocześnie utrudnia i przedłuża badanie. Można nad nim zapanować koncentrując się na spokojnym oddechu, w celu jego przerwania lekarz może poprosić o nabranie większego oddechu i jego zatrzymanie na chwile. Również pobieranie wycinków jest całkowicie bezbolesne. Instrument służący do badania jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem. Z tego powodu zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem

3. CEL BADANIA: Dlaczego proponujemy Państwu to badanie? Na podstawie przeprowadzonego do tej pory badania lekarskiego (wywiad i badanie fizykalne) oraz ew. badań dodatkowych istnieje u Pani/a podejrzenie choroby w zakresie przełyku, żołądka lub dwunastnicy. Panendoskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną dla oceny wymienionych części przewodu pokarmowego.
Panendoskopia diagnostyczna z wycinkami - możliwość bezbolesnego pobrania wycinków celem stwierdzenia mikroskopowego stanu zapalnego i obecności bakterii Helicobacter pylori odpowiedzialnej za rozwój i nawrotowość wrzodów lub też oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodów żołądka, polipa lub innych zmian. Ma to zasadnicze znacznie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Nie ma obecnie innego badania o jednakowych możliwościach diagnostycznych. 
Panendoskopia z zabiegiem terapeutycznym  - rozpoznanie we wcześniejszych badaniach zmian wymaga-jących wykonanie zabiegu terapeutycznego lub rozszerzenie aktualnego badania po ich stwierdzeniu 
Przeciwwskazania do endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego: 
Bezwzględne:  brak świadomej zgody na badanie lub brak współpracy z pacjentem
Względne: przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi, znaczne zaburzenia połykania, ciężka niewydolność układu krążenia lub oddechowego, świeży zawał serca, świeży udar mózgu, istotne zwężenie światła górnego odcinka przewodu pokarmowego
4. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA:
- należy pozostawać przed badaniem co najmniej 8 godzin na czczo i 6 godzin bez picia
5. O CZYM NALEŻY POINFORMOWAĆ LEKARZA PRZED BADANIEM:
-  Aby zmniejszyć ryzyko powikłań, prosimy odpowiedzieć na następujące pytania
(poprawną odpowiedź zakreślić kółkiem)

1.Czy istnieje u Państwa zwiększona skłonność do krwawień po zranieniach  lub usunięciu zębów?                                                                                                                                         
TAK     NIE
2. Czy zaobserwowali Państwo skłonność do łatwego powstawania ‘’siniaków’’ na skórze?       
TAK      NIE
3. Czy przyjmują Państwo leki przeciwkrzepliwe  (np. Acenocumarol, Sintrom; Syncumar; Warfin; Clexane, Fraxiparine, Fraxodil, Xarelto)?         	        TAK      NIE
4. Czy przyjmują Państwo  niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe: np. Majamil, Voltaren, Diclac. Diclo-Duo, Naproxen, Piroxicam, Profenid, Ibuprofen, Ketonal, Febrofen, preparaty aspiryny: np. Aspirin, Acard, Polocard, Bestprin, Polopiryna, Acesan, leki przeciwpłytkowe: np. Aclotin, Ticlo, Apo-clodin, Plavix, Areplex, Clopidogrel, Agregex? 	        TAK     NIE
5. Czy  są Państwo  uczuleni na środki znieczulające , lekarstwa, jodynę ? 
TAK     NIE
6. Czy maja Państwo wszczepiony „ rozrusznik „ serca lub endoprotezę ? 
TAK    NIE
7. Czy jest Pani w ciąży ?                                       TAK    NIE    NIE DOTYCZY
8. Czy są Państwo leczeni z powodu chorób serca  lub płuc (np. wada serca, zaburzenia rytmu, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa)?
TAK   NIE
9. Czy są Państwo leczeni z powodu innych chorób przewlekłych (np. Jaskra, cukrzyca, padaczka, choroby psychiczne)?                                                            TAK   NIE
Jeśli tak to jakich ? ………………………………………………………………………………………...............
10. Czy byli Państwo dotychczas operowani ?       TAK   NIE
Jeśli  tak , to proszę wymienić operację , szczególnie te wykonane w obrębie brzucha (ginekologiczne, usunięcie wyrostka, pęcherzyka żółciowego, przepuklin itd.)
………………………………………………………………………………………………..…………………….
11. Czy odczuwają państwo jakiekolwiek zaburzenia w trakcie połykania ? 
 TAK    NIE
W razie jakichkolwiek wątpliwości , prosimy o pytania.
Pielęgniarka bądź lekarz postarają się wyjaśnić Państwu wszystkie wątpliwości!!!
6. ALTERNATYWNE METODY POSTĘPOWANIA: Nadal pomimo postępu naukowego nie ma alternatywnego badania górnego odcinka przewodu pokarmowego umożliwiającego jednocześnie ocenę diagnostyczną jak i wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów. Także biorąc pod uwagę jedynie możliwości diagnostyczne, nie ma tak czułego, swoistego i skutecznego alternatywnego badania. Tradycyjne badanie radiologiczne jak skopia rtg przełyku, żołądka i XII-cy po połknięciu kontrastu barytowego, czy badanie komputerowe z połknięciem kontrastu płynnego jodowego w trakcie badania CT, jak również próby oceny ściany żołądka przez USG nie są wystarczające i mogą służyć jedynie jako badania uzupełniające i jedynie rozszerzające diagnostykę o pozostałe narządy jamy brzusznej. Dobrze już znana pacjentom kapsułka endoskopowa służy jedynie do oceny jelita cienkiego, nie jest badaniem refundowanym przez NFZ a pozy tym jest wypierana przez nową technikę endoskopowego badania jelita cienkiego tzw. enteroskopię balonową. Badania endoskopowe stanowią najnowocześniejszą i najdokładniejszą technikę badania przewodu pokarmowego. Oczywiście nie wszystkie zabiegi w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego będą mogły być wykonane w trakcie panendoskopii. W pewnych przypadkach po wykonanym badaniu pojawią się wskazania do uzupełniającego leczenia chirurgicznego. W wyjątkowo trudnych sytuacjach podjęcie ryzyka zabiegu endoskopowego czy operacyjnego będzie dodatkowo omówione z chirurgiem, a propozycja wynikająca z takiego konsylium będzie Państwu przedstawiona w możliwie najbardziej zrozumiały sposób umożliwiający podjęcie świadomej decyzji.  
 
7. MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA DOLEGLIWOŚCI PO PRZEPROWADZONYM BADANIU:
Najczęstszą dolegliwością po badaniu jest przejściowe zaburzenie połykania i dyskomfort w gardle. Poza tym uczucie wzdęcia i pobudzenie perystaltyki poprzez przesuwające się wdmuchane podczas badania powietrze.

8. MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA POWIKŁANIA PO PRZEPROWADZONYM BADANIU:
Powikłania badania zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymanie akcji serca, wymagające niezwłocznego przerwania badania i podania odpowiednich leków, tlenu oraz monitorowania akcji serca. Podczas pobierania wycinków może dojść do niewielkiego krwawienia, które najczęściej ustępuje samoistnie. Przebicie ściany górnego odcinka przewodu pokarmowego i krwotok zdarzają się niezmiernie rzadko, i to najczęściej tylko wtedy, kiedy istnieje ciężka i zaawansowana choroba lub wykonywany jest zabieg leczniczy (np. usuwanie polipów, rozszerzanie zwężeń, niszczenie zmian naczyniowych). Przedziurawienie ściany przełyku może wystąpić statystycznie w ok. 0,1% badań, dlatego niezmiernie ważne jest podanie jakichkolwiek dolegliwości związanych z aktem połykania. O konieczności lub prawdopodobieństwie wykonania takich zabiegów, będących formalnie rozszerzeniem badania, zostaniecie Państwo poinformowani szczegółowo jeszcze przed badaniem. Będzie to wymagało również świadomej Państwa zgody ze zrozumieniem zwiększonego ryzyka powikłań w trakcie takiego zabiegu. Część powikłań może wymagać dalszej obserwacji i leczenia szpitalnego a nawet w wyjątkowych sytuacjach przeprowadzenia uzupełniającego zabiegu operacyjnego. Bardzo ważne jest przez kilka dni po zabiegu obserwowanie możliwych dolegliwości związanych z połykaniem i przyjmowaniem pokarmów, zawartości wypróżnień pod kątem smolistego (całkowicie czarnego) stolca, lekkostrawna dieta, unikanie większych wysiłków fizycznych               i pozostawanie w abstynencji alkoholowej. Każdorazowo przy odczuciu silnego bólu brzucha, znacznego osłabienia lub zaobserowaniu objawów krwawienia, jak i wystąpieniu innych niejasnych dla państwa objawów, należy niezwłocznie je zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi, lub w przypadku pozostawania w domu niezwłocznie zgłosić się do najbliższego SOR – szpitalnego oddziału ratunkowego lub wezwać pogotowie.

Po uwzględnieniu Pana/Pani stanu klinicznego stwierdzam*/nie stwierdzam* ryzyko wysokiego stopnia wystąpienia powikłania 

………………………………………………………………………………...........................…….
Jednocześnie informuję, iż ww. wskazanie nie wyklucza możliwości wystąpienia pozostałych powikłań wymienionych powyżej.


………………………………                                                              ……………………………  
      data i podpis lekarza                                                                                   data i podpis 
                                                                                                                    pacjenta/pacjentki

*niepotrzebne skreślić
9. KONIECZNOŚĆ/MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA badania o wykonanie ZABIEGU endoskopowego W CZASIE  WYKONYWANIA badania: W trakcie badania możemy znaleźć zmiany chorobowe wymagające wykonania jednoczasowego zabiegu endoskopowego. O konieczności               i prawdopodobieństwie wykonania takiego zabiegu zostaniecie Państwo poinformowani jeszcze przed badaniem.  Ich przeprowadzenie wymaga wyrażenia Państwa zgody przed zabiegiem. Istnieje oczywiście możliwość wykonania takich zabiegów w trybie planowym w dodatkowym terminie co niestety wymaga czasu, i ponownego przygotowania do badania. W zależności od wskazań (np. krwotok) czy napotkanych zmian chorobowych (np. podejrzenie nowotworu) część zalecanych inwazyjnych zabiegów diagnostycznych (np. (A.) pobieranie wycinków do badania mikroskopowego) lub leczniczych (np. (B.) tamowanie krwawienia) jest oczywiste i KONIECZNE – np. bez wycinków nie rozpoznamy rodzaju choroby lub jej charakteru (np. nowotworowego czy tylko zapalnego) a bez skutecznego tamowania krwawienia narażą się Państwo na zwiększone ryzyko śmierci, na leczenie operacyjne z chirurgicznym otwarciem jamy brzusznej z niepewnym rokowaniem a w najlepszym przypadku na konieczność przetaczania krwi. Pozostałe zabiegi endoskopowe stanowią MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA badania i stanowią o sprawniejszym i szybszym rozpoznaniu           i leczeniu zmian chorobowych. Przewidywana możliwość potrzeby wykonania dodatkowego zabiegu endoskopowego rozszerzającego zakres badania dotyczy najczęściej: (C.) usuwania polipów, które są zmianami nowotworowymi o łagodnym charakterze, ale wraz z upływem czasu obarczone ryzykiem rozwoju raka inwazyjnego, albo istotnym zagrożeniem z powodu krwawienia. Dlatego zostanie poniżej szczegółowo wyjaśnione. Pozostałe możliwe do wykonania endoskopowe zabiegi to: (D.) leczenie, poprzez zniszczenie, różnych zmian/anomalii naczyniowych jako profilaktyka krwawienia lub jego nawrotu, (E.) opaskowanie powiększonych żylaków przełyku, zagrażających krwotokiem, (F.) usuwanie ciała obcego,  (G.) poszerzanie zwężeń światła przełyku, wpustu, odźwiernika i żołądka, Szczegóły techniczne tych zabiegów zostaną wyjaśnione ustnie przez lekarza wykonującego zabieg.
10. USUWANIE POLIPÓW przełyku, żołądka i XII-cy – CEL ZABIEGU - Statystyczne ryzyko występowania polipów w górnym odcinku przewodu pokarmowego w porównaniu do polipów jelita grubego jest znacznie mniejsze. Tak jak w przypadku polipów jelita grubego w większości przypadków powinny być usunięte profilaktycznie i poddane szczegółowej ocenie pod mikroskopem. Istnieją dwa sposoby wykonania tego zabiegu: (1) poprzez przecięcie powłok brzucha (operacja chirurgiczna) albo             (2) z wykorzystaniem endoskopu – endoskopowa elektroresekcja pętlą diatermiczną. Zastosowanie techniki endoskopowej zmniejsza możliwość wystąpienia powikłań operacyjnych, najczęściej nie wywołuje dolegliwości bólowych i nie wymaga znieczulenia ogólnego. Nie bez znaczenia jest również fakt braku blizny na skórze oraz powrót do normalnej aktywności życiowej bezpośrednio po zabiegu. Oczywiście nie wszystkie polipy mogą być usunięte bezpieczną i wygodną dla pacjenta metodą endoskopową 
Ocena bezpieczeństwa i ryzyko powikłań usunięcia polipa zostaną Państwu każdorazowo szczegółowo przedstawione przez lekarza wykonującego zabieg a w wyjątkowo trudnych sytuacjach dodatkowo oparte o konsultację z chirurgiem tak by wybrać zabieg z optymalną skutecznością i największym bezpieczeństwem !!!
11. OPIS, PRZEBIEG USUWANIA POLIPÓW: Zabieg wykonuje się po uwidocznieniu polipa i ocenie możliwości technicznych wykonania zabiegu. Sam zabieg polega na zarzuceniu pętli na polipa i przepaleniu jego brzegów lub jego szypuły przepuszczając przez pętlę prąd elektrokoagulacyjny, odcinając go od niezmienionej otaczającej błony śluzowej i ściany mięśniowej jelita. Następnie wyjmuje sie polipa i przesyła go do oceny histo-patologicznej. W przypadku dużych polipów możliwe jest usuwanie metodami mukozektomii endoskopowej wykonywanymi w oddziałach chirurgicznych. Należy podkreślić, że zabiegi te są niebolesne, główna możliwa dodatkowa dolegliwość do rozpieranie przy dodatkowym wdmuchiwaniu powietrza.              W przypadkach bardzo dużych rozmiarów polipa, bądź grubej szypuły nie udaje się wykonać polipektomii endoskopowej lub jest zbyt ryzykowna, należy wyciąć polipa metodą chirurgiczną. Endoskop służący do badania i osprzęt używany do zabiegu jest specjalnie myty i dezynfekowany przed każdym badaniem. Pętle elektrokoagulacyjne używane do usuwania polipów są sterylizowane. Zasady dezynfekcji i sterylizacji chronią przed wirusami zapalenia wątroby typu A, B i C, wirusem HIV jak i prątkiem gruźlicy. Zainfekowanie chorego w trakcie badania i zabiegu jest praktycznie niemożliwe.
12. MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA POWIKŁANIA PO POLIPEKTOMII: Powodzenia zabiegu jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W trakcie polipektomii może wystąpić obfite krwawienie z szypuły polipa lub obnażonych brzegów śluzówki, przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego. W większości przypadków lekarz wykonujący zabieg przy użyciu różnych narzędzi endoskopowych jest w stanie opanować te powikłania. 

Pacjent musi mieć jednak świadomość, że w wyjątkowych sytuacjach mimo wszystko może zaistnieć konieczność uzupełniającego leczenia operacyjnego,  zarówno niezwłocznego  jak  i  planowego!!!
Proszę pytać, jeśli czegoś Pan/Pani nie zrozumiał/a, lub chce wiedzieć więcej, na temat badania, wymienionych powikłań, bądź innych nurtujących problemów związanych z proponowanym badaniem.

13. ROZMOWA Z LEKARZEM KIERUJĄCYM NA BADANIE:
Prosimy, aby Pan/Pani zapytał/a nas o wszystko co chciałby/łaby Pan/Pani wiedzieć w związku z planowanym badaniem. Informacje dotyczące metody planowanego badania można uzyskać u każdego specjalisty zatrudnionego w naszym Oddziale/ Klinice. Dodatkowe informacje może Pan/ Pani uzyskać od lekarza przeprowadzającego badanie. 

14. OŚWIADCZENIE PACJENTA/PACJENTKI
W pełni zrozumiałem/łam informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy 

z lekarzem ………………………………………………………………………………………………………….
                                                     (imię i nazwisko lekarza udzielającego informację - Klinika)
Zapewniono mi nieograniczone możliwości zadawania pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi. 
Po zapoznaniu się z treścią formularza i rozmową wyjaśniającą z lekarzem oświadczam, że jestem w pełni poinformowany/poinformowana co do:
- proponowanej i alternatywnych metodach diagnostycznych,			
- przebiegu badania i - spodziewanych rezultatów badania,
- ryzyku powikłań w trakcie przebiegu badania i po jego przeprowadzeniu, których jestem w pełni świadomy/a.
- ewentualnych do wykonania zabiegów endoskopowych oraz alternatywnych metod postępowania,
- ryzyka powikłań związanych z wykonaniem zabiegów endoskopowych, których jestem w pełni świadomy.

1. NIE wyrażam zgody na przeprowadzenie u mnie badania PANENDOSKOPOWOEGO !!! 
Zostałem/am poinformowany/a  o możliwych negatywnych konsekwencjach takiej decyzji dla mojego zdrowia i życia oraz przebiegu dalszego leczenia. 

   Data, podpis i pieczątka lekarza				    Data i czytelny podpis pacjenta/pacjentki


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

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie u mnie badania: 

PANENDOSKOPIA – ENDOSKOPOWE BADANIE PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA i XII-CY

    Data, podpis i pieczątka lekarza				      Data i czytelny podpis pacjenta/pacjentki
 

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

3. Wyrażam zgodę na proponowane ROZSZERZENIE badania PANENDOSKOPOWEGO o następujące zabiegi diagnostyczne lub lecznicze, których jednoczasowe wykonanie jest zasadne i możliwe w trakcie:

  Zakreślić kółkiem prawidłową odpowiedź


A. Pobieranie wycinków ze zmian chorobowych lub podejrzanych o chorobę 		TAK     NIE

B. Tamowanie aktywnego samoistnego lub sprowokowanego badaniem krwawienia 	TAK     NIE

C. Usuwanie polipów 										TAK     NIE

D. Profilaktyczne niszczenie zmian naczyniowych zagrażających krwotokiem 		TAK     NIE

E. Opaskowanie żylaków przełyku – profilaktyka krwotoku z żylaków			TAK     NIE

F. Usuwanie ciała obcego z wnętrza górnego odcinak przewodu pokarmowego		TAK     NIE

G. Endoskopowe poszerzanie krytycznie zwężonego światła wpustu lub odźwiernika	TAK     NIE
									  
Data, podpis i pieczątka lekarza 					  Data i czytelny podpis Pacjenta/Pacjentki 

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

4.  Podpisanie formularza przez pacjenta/pacjentkę jest niemożliwe z powodu 




Data, podpis i pieczątka lekarza  ………………………………………………………………….....................................…………………






DODATKOWE INFORMACJE - specyficzne dla planowanego zabiegu endoskopowego:





















Data, podpis i pieczątka lekarza 					  Data i czytelny podpis Pacjenta/Pacjentki 

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

