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Formularz świadomej zgody na
CHIRURGICZNE OPRACOWANIE RANY
Informacja dla pacjenta
1. Co to jest chirurgiczne opracowanie rany.
Chirurgiczne opracowanie rany jest to oczyszczenie rany, opracowanie i zeszycie
brzegów rany oraz założenie jałowego opatrunku. Chirurgiczne zaopatrzenie ran ma na
celu zapewnienie prawidłowego procesu gojenia oraz zapobieganie wtórnym infekcjom
ran.
2. Wskazania do chirurgicznego opracowania ran.
Wskazaniem do opracowania są przede wszystkim rany tłuczone, cięte, kłute, a w
wybranych przypadkach rany kąsane, gryzione, miażdżone i szarpane.
3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
Zabieg wykonywany jest po uzyskaniu pisemnej zgody chorego.
W czasie wywiadu lekarskiego przed zabiegiem pacjent powinien poinformować
lekarza o ewentualnych przebytych reakcjach alergicznych na środki miejscowo
znieczulające.
4. Opis zabiegu.
W szpitalnym oddziale ratunkowym zaopatrywane są tylko tzw. świeże rany, czyli te
które powstały do 8 godzin przed przybyciem do szpitala i przyjęciem przez lekarza.
Rany zaopatruje się w sali zabiegowej. Czynności te wykonywane są w znieczuleniu
miejscowym. Przed rozpoczęciem zabiegu lekarz znieczula tkanki wokół rany (jest to
jedyny bolesny moment zabiegu związany z ukłuciem igłą okolicy okołourazowej).
Następnie w warunkach sterylnych lekarz oczyszcza ranę, zszywa jej brzegi i nakłada
jałowy opatrunek. Z uwagi na konieczność prawidłowego dopasowania brzegów rany
konieczna jest pełna współpraca chorego z lekarzem polegająca przede wszystkim na
utrzymaniu uszkodzonej części ciała w całkowitym bezruchu. Często pacjenci
wymagają zastosowania profilaktyki przeciwtężcowej.
7. Jak należy zachowywać się po zabiegu.
Po zakończeniu leczenia chory jest wypisywany z Kliniki. Pacjent powinien
obserwować ranę w domu, głównie w kierunku możliwości pojawienia się martwicy
(szczególnie w przypadku urazu pleców) – zaczernienia wokół rany oraz zainfekowania
rany (zaczerwienienie, ból rany, gorączka).
W ciągu 24 godzin od zabiegu pacjent powinien zgłosić się do lekarza pierwszego
kontaktu celem kontroli rany oraz zmiany opatrunku.
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8. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
Nie istnieją bezwzględne przeciwwskazania do chirurgicznego opracowania i zeszycia
rany.
Przeciwwskazaniami względnymi są: długi czas upływający od powstania rany do
zgłoszenia się pacjenta do szpitala (powyżej 8 godzin), uczulenie na leki miejscowo
znieczulające, uniemożliwiający współpracę stan upojenia alkoholowego.

Przeczytałem / am i zrozumiałem / am powyższe informacje oraz miałem / am możliwość
przeprowadzenia rozmowy z lekarzem i zadawania pytań, na które uzyskałem / am
wyczerpujące odpowiedzi.
Wyrażam zgodę na:
WYKONANIE CHIRURGICZNEGO OPRACOWANIA RANY
Data zabiegu:
Podpis lekarza
udzielającego
informacji

Imię i nazwisko pacjenta
Podpis pacjenta

