ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε
σε διουρηθρική επέμβαση αφαίρεσης όγκου από την ουροδόχο κύστη.
Η προσπέλαση θα γίνει
Ενδοσκοπικά
Μετά την επέμβαση θα έχετε καθετήρα κύστεως και σύστημα έκπλυσης για όσο χρόνο απαιτηθεί.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 1 - 3 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Επίσχεση ούρων

3

Ουρολοίμωξη

4

Πνευμονική εμβολή

5

Πνευμοθώρακας

6

Ατελεκτασία

7

Πνευμονία

8

Θρομβοφλεβίτις

9

Έμφραγμα μυοκαρδίου

10 Σοβαρή αιμορραγία

Μετάγγιση αίματος

11 Τραυματισμός ή/και ρήξη κύστης
12 Δημιουργία ουρινώματος και επιμόλυνσή του
13 Καύσος και ήπια αιματουρία για μικρή περίοδο μετά την επέμβαση
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΙΘΙΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΝΕΦΡΟ Η ΤΟΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ
ΜΕ ΕΞΩΣΩΣΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ (ESWL)
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε εξωσωματική λιθοτριψία.
Το είδος της αναισθησίας είναι ενδομυϊκή ένεση αντιφλεγμονώδους ή/και αναλγητικού.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από την κλινική σας κατάσταση.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 2 - 4 ώρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την θεραπεία, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα ανάλογα με την προσπέλαση που θα επιλεγεί.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Ουρολοίμωξη

4

Πνευμονική εμβολή

5

Πνευμοθώρακας

6

Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων

7

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

8

Έμφραγμα μυοκαρδίου

9

Σοβαρή αιμορραγία

Μετάγγιση αίματος

10 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
11 Κωλικός νεφρού
12 Αποτυχία και ανάγκη για επανάληπτική συνεδρία
13 Ενσφήνωση λίθων στον ουρητήρα
Αν κατά την εξωσωματική λιθοτριψία προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν
δυνατόν να διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως
γνώμονα το συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
1

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα.
Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της θεραπείας που θα υποβληθώ,το σκοπό
της θεραπείας όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ στη
θεραπεία.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση αφαίρεσης προστατικού
αδενώματος.
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η βελτίωση της ουρήσεως και η αποφυγή επιπτώσεων στο ανώτερο
ουροποιητικό. Η προσπέλαση θα γίνει:
Ανοικτά
Διουρηθρικά
Ρομποτικά
Μετά την επέμβαση θα έχετε παροχέτευση, καθετήρα κύστεως και σύστημα έκπλυσης για όσο χρόνο
απαιτηθεί ανάλογα με το είδος της προσπέλασης.
Αν η επέμβαση γίνει ενδοσκοπικά μπορεί να γίνει με την κλασσική διπολική διαθερμία ή με μονοπολική ή
με laser.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι ανάλογα με την προσπέλαση 1 - 7 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Επίσχεση ούρων

3

Ουρολοίμωξη

4

Πνευμονική εμβολή

5

Πνευμοθώρακας

6

Ατελεκτασία

7

Πνευμονία

8

Θρομβοφλεβίτις

9

Έμφραγμα μυοκαρδίου
1

10 Σοβαρή αιμορραγία

Μετάγγιση αίματος

11 Τραυματισμός της κύστης
12 Δημιουργία ουρινώματος και επιμόλυνσή του
13 Καύσος και ήπια αιματουρία για μικρή περίοδο μετά την επέμβαση
14 Καθυστερημένη αιματουρία που πιθανό να απαιτήσει τοποθέτηση
καθετήρα με πλύσεις ή επανεπέμβαση
15 Κάκωση ουρητήρων
16 Κάκωση ουρήθρας
17 Ρήξη κύστεως
18 Σύνδρομο απορροφήσεως υγρών διακλυσμού (TUR syndrome)
19 Απώτερη αιμορραγία
20 Στένωμα αυχένα κύστης η της ουρήθρας
21 Ακράτεια ούρων
22 Απόφραξη ουρητηρικού στομίου
23 Διαταραχές στύσης
24 Διαταραχές εκσπερμάτισης
Μετά τις επεμβάσεις αυτές υπάρχει πάντα η πιθανότητα να χρειασθεί στο μέλλον επανεπέμβαση. Η
πιθανότητα αυτή είναι συνάρτηση του μεγέθους του προστάτη αδένα ,της χειρουργικής τεχνικής που
επέλεξε ο ουρολόγος σας στην πρώτη επέμβαση και της ποσότητας του αδενώματος που αφαιρέθηκε.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα.
Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό
της επεμβάσεως όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε
επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
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Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση αποκατάστασης κιρσοκήλης.
Αριστερά
Δεξιά
Άμφω
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Λαπαροσκοπικά
Με εκλεκτικό εμβολισμό
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η βελτίωση των παραμέτρων του σπέρματος και η ύφεση των
υποκειμενικών ενοχλημάτων.
Οι παράμετροι του σπέρματος πρέπει να ελεγχθούν μετά από 6 μήνες και μπορεί και να μην βελτιωθούν.
Οι ενοχλήσεις επίσης μπορεί να υποχωρήσουν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 1 – 2 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη
1

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Οιδημα οσχέου
11 Εκροή υγρού από το τραύμα
12 Χρόνια ορχεοδυνία
13 Αιμάτωμα γύρω από τον όρχι
14 Ατροφία όρχεως
15 Επιδυδιμίτιδα
16 Υποτροπή της κιρσοκήλης
17 Υδροκήλη
Μετά την εγχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί παροχέτευση τραύματος.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΝΕΦΡΟΥ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση εκτομής κύστης νεφρού.
Αριστερά
Δεξιά
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Λαπαροσκοπικά
Ρομποτικά
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η εκτομή της νεφρικής κύστης που λόγω θέσης και μεγέθους προκαλεί
υδρονέφρωση και υποκειμενικά ενοχλήματα.
Η ανοικτή επέμβαση θα γίνει με τομή στην οσφυική χώρα.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 1 – 7 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη
1

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Πνευμονική εμβολή
11 Πνευμοθώρακας
12 Υποδόριο εμφύσημα
13 Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων
14 Ατελεκτασία
15 Πνευμονία
16 Θρομβοφλεβίτις
17 Γαστρική διάταση
18 Ειλεός
19 Ηπατική δυσλειτουργία
20 Παγκρεατίτις
21 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
22 Έμφραγμα μυοκαρδίου
23 Σοβαρή αιμορραγία

Μετάγγιση αίματος

24 Ρήξη διαφράγματος
25 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
26 Επανεμφάνιση της κύστης
27 Διαφυγή ούρων

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
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Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε ερευνητική επέμβαση κρυψορχίας
Αριστερά
Δεξιά
Άμφω
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η:
Ορχεοπηξία
Ορχεκτομή (αν το κρίνει ο γιατρός σας)
Η ορχεκτομή συνιστάται σε ορισμένες περιπτώσεις διότι ο όρχις μετά την πολυετή παραμονή σε έκτοπη
θέση δεν παράγει σπέρμα και υπάρχει ο κίνδυνος μελλοντικής ανάπτυξης καρκίνου.
Σε περίπτωση ορχεκτομής και εφόσον το επιθυμείτε είναι δυνατόν στη θέση του αφαιρεθέντος όρχεως
να τοποθετηθεί ένθεμα σιλικόνης.
Η επέμβαση θα γίνει με τομή στη βουβωνική χώρα.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 1 – 2 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη
1

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Αυτόματη αποβολή ενθέματος
11 Ατροφία του καθηλωμένου όρχεως
Μετά την εγχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί παροχέτευση τραύματος.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε ερευνητική επέμβαση εξεργασίας
νεφρού.
Αριστερά
Δεξιά
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Λαπαροσκοπικά
Ρομποτικά
Θα προχωρήσουμε σε
Μερική νεφρεκτομή, εάν κριθεί τεχνικά ή / και ογκολογικά ασφαλές και δυνατό
Ριζική νεφρεκτομή
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 3-8 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού
1

7

Μετεγχειρητική κήλη

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Πνευμονική εμβολή
11 Πνευμοθώρακας
12 Υποδόριο εμφύσημα
13 Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων
14 Ατελεκτασία
15 Πνευμονία
16 Θρομβοφλεβίτις
17 Γαστρική διάταση
18 Ειλεός
19 Ηπατική δυσλειτουργία
20 Παγκρεατίτις
21 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
22 Έμφραγμα μυοκαρδίου
23 Σοβαρή αιμορραγία

Μετάγγιση αίματος

24 Ρήξη διαφράγματος
25 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
26 Διαφυγή ούρων σε πρίπτωση μερικής νεφρεκτομής
Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία σπάνια επιπλοκή.
Τα όργανα τα οποία μπορεί να τραυματισθούν είναι αυτά που γειτνιάζουν με τους νεφρούς, παχύ έντερο,
σπλήνας , 12/λο , ήπαρ και πνεύμονες.
Μετά την εγχείρηση θα έχετε καθετήρα κύστεως, και μπορεί να τοποθετηθούν αυτοσυγκρατούμενος
ουρητηρικός καθετήρας ή / και παροχέτευση τραύματος για λίγες ημέρες.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα.
Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό
της επεμβάσεως όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε
επέμβαση.
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Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΕΩΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση για αντιμετώπιση
νεφρολιθιάσεως
Αριστερά
Δεξιά
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Διαδερμικά
Λαπαροσκοπικά
Ενδοσκοπικά
Θα προχωρήσουμε σε
Μερική νεφρεκτομή, εάν κριθεί τεχνικά αναγκαίο
Ριζική νεφρεκτομή, εάν κριθεί ότι ο νεφρός δεν είναι λειτουργικός
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Κατά την επέμβαση μπορεί να τοποθετηθεί καθετήρας κύστης και αυτοσυγκρατούμενος ουρητηρικός
καθετήρας για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι ανάλογα με την προσπέλαση 1 – 8 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος
1

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Πνευμονική εμβολή
11 Πνευμοθώρακας
12 Υποδόριο εμφύσημα
13 Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων
14 Ατελεκτασία
15 Πνευμονία
16 Θρομβοφλεβίτις
17 Γαστρική διάταση
18 Ειλεός
19 Ηπατική δυσλειτουργία
20 Παγκρεατίτις
21 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
22 Έμφραγμα μυοκαρδίου
23 Σοβαρή αιμορραγία

Μετάγγιση αίματος

24 Ρήξη διαφράγματος
25 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
26 Μη διορθώσιμη κάκωση του νεφρού

Νεφρεκτομή

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία σπάνια επιπλοκή.
Τα όργανα τα οποία μπορεί να τραυματισθούν είναι αυτά που γειτνιάζουν με τους νεφρούς , παχύ έντερο,
σπλήνας , 12/λο , ήπαρ και πνεύμονες.
Μετά την εγχείρηση θα έχετε παροχέτευση τραύματος για λίγες ημέρες.
Σε περίπτωση διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας μπορεί επίσης να συμβούν οι παρακάτω επιπλοκές:

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Πόνος στο νεφρό, τον ουρητήρα και την ουροδόχο κύστη

3

Διάτρηση της νεφρικής πυέλου και δημιουργία ουρινώματος

6

Μετεγχειρητικά στενώματα της πυελοουρητηρικής συμβολής

7

Πνευμονικό οίδημα, καρδιακή ανεπάρκεια, υποξυγοναιμία,
καρδιακή αρρυθμία
2

9

Διάτρηση εντέρου

10 Περινεφρικό απόστημα
11 Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα.
Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό
της επεμβάσεως όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε
επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΝΕΦΡΟΟΥΡΗΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε νεφροουρητηρεκτομή για την
αντιμετώπιση όγκου της αποχετευτικής μοίρας. Στην επέμβαση αυτή θα αφαιρεθεί ο νεφρός ο
ουρητήρας και η ενδοκυστική μοίρα αυτού.
Αριστερά
Δεξιά
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά (μέση τομή η πλ.οσφυική και βουβωνική)
Λαπαροσκοπικά
Ρομποτικά
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 3-8 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού
1

7

Μετεγχειρητική κήλη

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Πνευμονική εμβολή
11 Πνευμοθώρακας
12 Υποδόριο εμφύσημα
13 Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων
14 Ατελεκτασία
15 Πνευμονία
16 Θρομβοφλεβίτις
17 Γαστρική διάταση
18 Ειλεός
19 Ηπατική δυσλειτουργία
20 Παγκρεατίτις
21 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
22 Έμφραγμα μυοκαρδίου
Μετάγγιση αίματος

23 Σοβαρή αιμορραγία
24 Ρήξη διαφράγματος
25 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
26 Διαφυγή ούρων από την κύστη
Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία σπάνια επιπλοκή.

Τα όργανα τα οποία μπορεί να τραυματισθούν είναι αυτά που γειτνιάζουν με τους νεφρούς , παχύ έντερο,
σπλήνας , 12/λο , ήπαρ και πνεύμονες.
Μετά την εγχείρηση θα έχετε καθετήρα κύστεως, και παροχέτευση τραύματος για λίγες ημέρες.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα.
Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό
της επεμβάσεως όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε
επέμβαση.
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Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση τοποθέτηση νεφροστομίας
Αριστερά
Δεξιά
Άμφω
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Διαδερμικά
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 0 - 5 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Σοβαρή αιμορραγία

4

Ρήξη διαφράγματος

5

Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας

6

Μη διορθώσιμη κάκωση του νεφρού

7

Κάκωση εντέρου

8

Κάκωση μεγάλου αγγείου

Μετάγγιση αίματος

Νεφρεκτομή

1

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία σπάνια επιπλοκή.
Τα όργανα τα οποία μπορεί να τραυματισθούν είναι αυτά που γειτνιάζουν με τους νεφρούς, παχύ έντερο,
σπλήνας , 12/λο , ήπαρ και πνεύμονες.
Μετά την επέμβαση θα έχετε καθετήρα στην οσφυική χώρα ο οποίος είτε θα παραμείνει είτε θα
αφαιρεθεί σε δεύτερο χρόνο και καθετήρα κύστως (σε περίπτωση ανοικτής επέμβασης).
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα.
Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό
της επεμβάσεως όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε
επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΡΧΕΚΤΟΜΗΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση ορχεκτομής.
Αριστερά
Δεξιά
Άμφω
Είναι πιθανόν να γίνει βιοψία στον ετερόπλευρο όρχη, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός σας.
Αν το επιθυμείτε και το επιτρέπουν οι συνθήκες του χειρουργικού πεδίου (φλεγμονή-αιμάτωμα) θα
τοποθετηθεί ένθεμα σιλικόνης.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 1 – 2 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη

8

Επίσχεση ούρων
1

9

Ουρολοίμωξη

10 Αποβολή του ενθέματος
11 Υπογονιμότητα
12 Στυτική δυσλειτουργία
Μετά την εγχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί παροχέτευση τραύματος.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΡΧΕΟΠΗΞΙΑΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση ορχεοπηξίας άμφω λόγω
ατελούς συστροφής όρχεως ή αναταχθείσας συστροφής όρχεως
Αριστερά
Δεξιά
Άμφω
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Θα καθηλωθεί και ο υγιής όρχις.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Αν και η επέμβαση σας είναι μέσης βαρύτητας και η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών είναι μειωμένη, εν
τούτοις οφείλεται να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν μετά οποιαδήποτε
χειρουργική επέμβαση, κατά την επέμβαση, αμέσως μετά ή απώτερα.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Επίσχεση ούρων
1

8

Ουρολοίμωξη

9

Ορχεοεπιδιδυμίτις

Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση ουρητηροσκόπησης.
Αριστερά
Δεξιά
Άμφω
Η προσπέλαση θα γίνει
Ενδοσκοπικά
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η αφαίρεση ξένου σώματος (λίθος) από τον ουρητήρα ή η διερεύνηση του
ουρητήρα.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Τις πρώτες ημέρες μπορεί να έχετε αιματουρία και δυσουρικά ενοχλήματα ενίοτε έντονα.
Κατά την επέμβαση μπορεί να τοποθετηθεί αυτοσυγκρατούμενος ουρητηρικός καθετήρας για όσο χρόνο
κριθεί απαραίτητο.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι ανάλογα με την προσπέλαση 1 – 2 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Επίσχεση ούρων

3

Ουρολοίμωξη

4

Πνευμονική εμβολή

5

Πνευμοθώρακας

6

Ατελεκτασία

7

Πνευμονία

8

Θρομβοφλεβίτις
1

9

Έμφραγμα μυοκαρδίου
Μετάγγιση αίματος

10 Σοβαρή αιμορραγία
11 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας

Μπορεί να απαιτηθεί ανοικτή επέμβαση
και αποκατάσταση της βλάβης

12 Τραυματισμός ή/και ρήξη ουρητήρα
13 Δημιουργία ουρινώματος και επιμόλυνσή του
14 Πυελονεφρίτιδα εμπύρετη
15 Στένωμα ουρητήρα ή / και ουρήθρας

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία σπάνια επιπλοκή.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΞΕΩΣ ΟΣΧΕΟΥ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε ερευνητική επέμβαση οξέως οσχέου.
Αριστερά
Δεξιά
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η διερεύνηση της υφισταμένης παθολογίας του όρχεως.
Σε περίπτωση συστροφής, αφού αναταχθεί η συστροφή θα αναμείνουμε παρακολουθώντας την
αιμάτωση του όρχεως.
Εάν ανακάμψει ο όρχις τότε θα διατηρηθεί, ειδάλλως θα γίνει ορχεκτομή.
Επίσης σε περίπτωση συστροφής πιθανό να θα καθηλωθεί και ο υγιής όρχις.
Σε περίπτωση ορχεκτομής - και αν το επιθυμείτε και το επιτρέπουν οι συνθήκες του χειρουργικού πεδίου
(φλεγμονή-αιμάτωμα) θα τοποθετηθεί ένθεμα σιλικόνης.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 1 – 2 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος
1

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Απόρριψη του μοσχεύματος
11 Υπογονιμότης
Μετά την εγχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί παροχέτευση τραύματος.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση περιτομής.
Κατά την επέμβαση θα κοπεί το άκρο της πόσθης και είναι πιθανόν η βάλανος να είναι σε μόνιμη έκθεση.
Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να απορροφηθούν.
Το τραύμα χρειάζεται μία περιποίηση για 10 περίπου ημέρες και για όλο αυτό το χρονικό διάστημα
υπάρχει ένας σχετικός κίνδυνος λοίμωξης.
Θα αισθάνεσθε έναν ερεθισμό στην βάλανο και έναν ήπιο πόνο ο οποίος σταδιακά θα φθίνει.
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

1

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση πλαστικής πυελοουρητηρικής
συμβολής
Αριστερά
Δεξιά
Η προσπέλαση θα γίνει
Ανοικτά
Λαπαροσκοπικά
Ρρομποτικά
Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 3-8 ημέρες.
Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως
μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη
1

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Πνευμονική εμβολή
11 Πνευμοθώρακας
12 Υποδόριο εμφύσημα
13 Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων
14 Ατελεκτασία
15 Πνευμονία
16 Θρομβοφλεβίτις
17 Γαστρική διάταση
18 Ειλεός
19 Ηπατική δυσλειτουργία
20 Παγκρεατίτις
21 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
22 Έμφραγμα μυοκαρδίου
Μετάγγιση αίματος

23 Σοβαρή αιμορραγία
24 Ρήξη διαφράγματος
25 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
26 Πυελονεφρίτις
27 Ανάπτυξη αποστήματος
28 Δημιουργία συλλογής ούρων περινεφρικά
29 Αποτυχία επεμβάσεως (επαναστένωση)
30 Έκπτωση νεφρικής λειτουργίας
Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία σπάνια επιπλοκή.

Τα όργανα τα οποία μπορεί να τραυματισθούν είναι αυτά που γειτνιάζουν με τους νεφρούς , παχύ έντερο,
σπλήνας , 12/λο , ήπαρ και πνεύμονες.
Μετά την εγχείρηση θα έχετε καθετήρα κύστεως, και μπορεί να τοποθετηθούν αυτοσυγκρατούμενος
ουρητηρικός καθετήρας ή / και παροχέτευση τραύματος για λίγες ημέρες.
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα.
2

Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό
της επεμβάσεως όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε
επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

3

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε ριζική κυστεκτομή για καρκίνο της
ουροδόχου κύστης. Η επέμβαση θα γίνει:
Με ανοικτή τομή
Λαπαροσκοπικά
Ρομποτικά
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η αφαίρεση της ουροδοχου κύστης. Στις περισσότερες περιπτώσεις
χρειάζεται να γίνει και λεμφαδενικός καθαρισμός που μπορεί να είναι και εκτεταμένος.
Μετά την επέμβαση θα έχετε παροχέτευση τραύματος και καθετήρα στην ουρήθρα. Για το είδος της
αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία. Οφείλεται να γνωρίζετε τις
γενικές επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν μετά από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση
αλλά και τις επιπλοκές της συγκεκριμένης επέμβασης και αυτές είναι.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Πνευμονική εμβολή
11 Πνευμοθώρακας
1

12 Υποδόριο εμφύσημα
13 Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων
14 Ατελεκτασία
15 Πνευμονία
16 Θρομβοφλεβίτις
17 Γαστρική διάταση
18 Ειλεός
19 Ηπατική δυσλειτουργία
20 Παγκρεατίτις
21 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
22 Έμφραγμα μυοκαρδίου
Μετάγγιση αίματος

23 Σοβαρή αιμορραγία
24 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
25 Λεμφοκήλη
26 Ακράτεια ούρων
27 Στυτική δυσλειτουργία
28 Στένωση της αναστόμωσης
29 Στενώματα ουρήθρας

Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
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Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς
Ασφαλιστικός φορέας
Αριθμός ΑΜΚΑ
Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία συναίνεσης
Τηλέφωνα επικοινωνίας

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ - ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση για καρκίνο του προστάτη
αδένα. Η επέμβαση θα γίνει:
Με ανοικτή τομή
Λαπαροσκοπικά
Ρομποτικά
Σκοπός της επεμβάσεως είναι η αφαίρεση του προστάτη μαζί με την κάψα και τις σπερματοδόχους
κύστεις. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει και λεμφαδενικός καθαρισμός που μπορεί να είναι και
εκτεταμένος.
Μετά την επέμβαση θα έχετε παροχέτευση τραύματος και καθετήρα κύστεως. Για το είδος της
αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.
Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.
Οφείλεται να γνωρίζετε τις γενικές επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν μετά από
οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση αλλά και τις επιπλοκές της συγκεκριμένης επέμβασης και αυτές
είναι.

Πιθανές επιπλοκές
Παρατηρήσεις
1

Μετεγχειρητικός πυρετός

2

Αιμάτωμα

3

Διάσπαση τραύματος

4

Επιμόλυνση τραύματος

5

Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα

6

Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού

7

Μετεγχειρητική κήλη

8

Επίσχεση ούρων

9

Ουρολοίμωξη

10 Πνευμονική εμβολή
1

11 Πνευμοθώρακας
12 Υποδόριο εμφύσημα
13 Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων
14 Ατελεκτασία
15 Πνευμονία
16 Θρομβοφλεβίτις
17 Γαστρική διάταση
18 Ειλεός
19 Ηπατική δυσλειτουργία
20 Παγκρεατίτις
21 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
22 Έμφραγμα μυοκαρδίου
Μετάγγιση αίματος

23 Σοβαρή αιμορραγία
24 Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
25 Λεμφοκήλη
26 Ακράτεια ούρων
27 Στυτική δυσλειτουργία
28 Στένωση της αναστόμωσης
29 Στενώματα ουρήθρας

Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ,το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
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Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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14 Καθυστερημένη αιματουρία που πιθανό να απαιτήσει τοποθέτηση
καθετήρα με πλύσεις ή επανεπέμβαση
15 Κάκωση ουρητήρων
16 Κάκωση ουρήθρας
Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να
διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το
συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Σημειώσεις Ιατρού

Ανέγνωσα το έντυπο συγκαταθέσεως με ηρεμία και το κατανόησα. Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι
ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ, το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις
ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.
Υπογραφή

Ο ασθενής είναι:
Ανήλικος
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει
Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Βαθμός συγγένειας
Υπογραφή
Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:
Ονοματεπώνυμο Ιατρού
Ιδιότητα
Αριθμός ΑΜΚΑ
Υπογραφή
Το Εντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
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