Zgoda na zabiegowe leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka

Ja, niżej podpisany/a .......... .............., PESEL/urodzony/a .............. wyrażam zgodę na zabieg
operacyjny uwolnienie cieśni nadgarstka, polegający na uwolnieniu nerwu pośrodkowego,
uciśniętego w kanale nadgarstka Celem leczenia jest: zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa
funkcji ręki.
Otrzymałem/am informacje na temat mojej choroby, proponowanego leczenia, innych opcji a
także związanego z tym ryzyka. Poniższy formularz zawiera skrócone podsumowanie tych informacji.
Wszystkie terminy, których nie rozumiałem/am zostały mi wytłumaczone, miałem/am możliwość
dowolnego zadawania pytań. Rozumiem, że mam prawo odmówić proponowanego leczenia i moja
zgoda na opisane poniżej postępowanie jest całkowicie świadoma i nieprzymuszona. Jednocześnie
zgadzam się na dodatkowe czynności, których konieczność wykonania wystąpiła w trakcie operacji
w sytuacjach, w których uzyskanie dodatkowej zgody naraziło by mnie na ryzyko utraty zdrowia lub
życia, a których wykonanie jest w moim jak najlepszym interesie. Jeśli zabieg ma charakter
zwiadowczy, zostałem poinformowany/a o możliwych schorzeniach wykrytych w trakcie operacji i
zgadzam się na wykonanie czynności według uznania lekarza działającego w moim najlepszym
interesie. Możliwa alternatywa dla proponowanego leczenia operacyjnego to: leczenie zachowawcze,
rehabilitacja.
Możliwe powikłania związane z wykonaną operacją to między innymi:
• W trakcie zabiegu może dojść do uszkodzenia nerwów, naczyń krwionośnych oraz mięśni.
Uszkodzenie nerwu pośrodkowego może spowodować trwałe odrętwienie skóry w okolicy kciuka
oraz osłabienie mięśni ruszających kciukiem. Następstwem uszkodzenia nerwów może być
wytworzenie nerwiaków zarówno na skórze, jak i w głębszych tkankach, zmiany te mogą być
bolesne.
• Czasem zdarza się, że po zabiegu nie dochodzi do poprawy. Przyczyn może być wiele. między
innymi: długotrwały ucisk na nerw, współistniejące choroby (na przykład kręgosłupa szyjnego),
niepełne uwolnienie nerwu. W razie braku poprawy czasem konieczne są kolejne operacje.
• Rozejście rany, infekcja rany.
• Sporadycznie może pojawić się tzw. "zespół bólu neuropatycznego" objawiający się ciężką
dysfunkcja ręki a nawet zmianami w kościach ręki.
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