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ŚWIADOMA ZGODA NA WYKONANIE BADANIA KOLONOSKOPOWEGO 

 

Niniejszy dokument dotyczy uczestnictwa w projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki 

raka jelita grubego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji                         

i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. Konkurs nr. RPSW.08.02.02.-IZ.00-26-189/18 

 

 

Nazwisko i imię/imiona: ……………………………………………………………………….. 

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez lekarza                               

o przebiegu badania kolonoskopowego w ramach projektu pn. „Badam się – program 

profilaktyki raka jelita grubego”. Oświadczam, iż miałem/-am możliwość zadawania pytań 

dotyczących badania i otrzymałem/-am na nie odpowiedź.  

 

 

Busko-Zdrój, dnia ……………..        …..………………………. …… 
                        Czytelny podpis uczestnika/czki

  

  

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie bezpłatnego badania 

kolonoskopowego wraz ze znieczuleniem, jak również na ewentualne, konieczne w tym 

przypadku usunięcie polipów, pobranie wycinków lub innych materiałów do badań 

histopatologicznych w Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,  

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój, w ramach projektu pn. „Badam się – 

program profilaktyki raka jelita grubego”. 

 

 

Busko-Zdrój, dnia ……….       

              

  …………………………………… 
       Czytelny podpis uczestnika/czki 
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Nazwisko i imię/imiona: ……………………………………………………………………….. 

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Opis powikłań standardowych związanych z proponowaną procedurą medyczną  

 

Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym w rękach doświadczonego lekarza. Komplikacje są 

rzadkie, jednakże mogą wystąpić. Średnie ryzyko występowania powikłań szacowane jest na 

0,35%. Ryzyko zwiększa się u osób z zaawansowanymi zmianami zapalnymi, uchyłkami, 

chorobą nowotworową oraz u osób, u których wykonuje się jednoczasowo zabiegi 

endoskopowe w jelicie grubym. 

1. Krwawienie – częstość występowania 1-1,5% w większości przypadków nie wymaga 

leczenia operacyjnego. 

2. Perforacja przewodu pokarmowego – częstość występowania poniżej 1% po 

kolonoskopii diagnostycznej i do 3% po kolonoskopii z zabiegiem endoskopowym – 

najczęściej wymaga leczenia operacyjnego. 

3. Mechaniczne uszkodzenie śluzówki – częstość występowania poniżej 1%. 

4. Reakcja na podawane leki – częstość występowania poniżej 1%. 

5. Powikłania ze strony układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego – częstość 

występowania poniżej 1%. 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem poinformowany/a o możliwych zagrożeniach              

i powikłaniach, które mogą wystąpić po wykonaniu badania kolonoskopowego wraz ze 

znieczuleniem w Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,                     

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój, w ramach projektu pn. „Badam się – 

program profilaktyki raka jelita grubego”. 

 

 

Busko-Zdrój, dnia ……………..       

                

  …………………………………… 
        Czytelny podpis uczestnika/czki 

 

 


