
ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA LECZENIE CHIRURGICZNE - RESEKCJA

Imię i nazwisko pacjenta………………………………………………………………
Numer PESEL……………………………………….

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Chcąc mieć pewność, że pacjent zapoznał się ze szczegółami świadczenia zdrowotnego wykonywanego
w naszym gabinecie, uprzejmie prosimy, by każda strona niniejszej zgody została czytelnie podpisana.
Prosimy także o staranne i przemyślane wypełnienie danych dotyczących stanu zdrowia, zażywanych leków
oraz ewentualnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu i/lub znieczulenia.

Opis planowanego zabiegu (wypełnia lekarz):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

RESEKCJA

Resekcja, czyli wycięcie wierzchołka korzenia zęba jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na
bezpowrotnym odcięciu wierzchołka korzenia zęba lub zębów i usunięciu go wraz z ziarniną zapalną
przy użyciu instrumentarium chirurgicznego.
Jest zabiegiem pozwalającym na utrzymanie zęba, który z niżej wymienionych powodów kwalifikowałby
się do ekstrakcji.
Zabieg polega na rozcięciu dziąsła (płata śluzówkowo-okostnego) i wycięciu w kości okienka kostnego,
przez które odcina się wierzchołek korzenia zęba i usuwa się zmienioną zapalnie tkankę.
Następnie, wykonuje się wsteczne wypełnienie kanału korzeniowego. Ranę zaszywa się i pozostawia
do zagojenia. Szwy zdejmowane są po około 5 do 7 dniach po zabiegu.
Ubytek w kości, który pozostaje po usunięciu wierzchołka korzenia i ziarniny zapalnej,
może być uzupełniony preparatami kościozastępczymi.
Odbudowa kostna w miejscu resekcji trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy.
Resekcja wykonywana jest wtedy, kiedy dostępne metody leczenia zachowawczego zęba okażą się
nieskuteczne, ale istnieje możliwość jego leczenia i odbudowy zęba.
Procedura ta w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem, istnieje jednak
ryzyko, że mimo przeprowadzonego zabiegu, ząb i tak będzie musiał być usunięty w całości.
Zabieg najczęściej wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie znosi odczuwanie bólu,
ale odczucie dotyku, ucisku i rozpierania jest zachowane.
Istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu ogólnym lub analgosedacji, które stosuje
się przy określonych wskazaniach.
W normalnych okolicznościach dyskomfort powinien zmniejszyć się w ciągu trzech dni, do dwóch
tygodni. Niekiedy, zabieg resekcji wykonywany jest w osłonie antybiotykowej.
Istnieje konieczność wykonania kilku zdjęć RTG (minimum 3).
Resekcja, jako zabieg naruszający prawidłową anatomię zęba, może powodować konieczność
rozszerzenia zakresu leczenia ponad wcześniej przewidziany zakres.
Ząb po resekcji nie jest pełnowartościowym zębem filarowym uzupełnień protetycznych.
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Najczęstsze przyczyny konieczności wykonania resekcji:
• przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych niepoddające się leczeniu endodontycznemu;
• materiał wypełniający kanał korzeniowy znajdujący się poza wierzchołkiem korzenia,
jeśli jest przyczyną stanu zapalnego;
• złamanie wierzchołka korzenia w wyniku urazu;
• złamanie narzędzia endodontycznego w okolicy wierzchołka korzenia, jeśli jest przyczyną stanu
zapalnego;
• perforacja w części przywierzchołkowej korzenia przy braku możliwości leczenia zachowawczego;
• brak możliwości udrożnienia części przywierzchołkowej kanału podczas leczenia endodontycznego.

Możliwe powikłania (w trakcie i/lub po zabiegu):
• nadmierne lub przedłużające się krwawienie;
• brak pełnego znieczulenia – stan zapalny niweluje działanie środków znieczulających;
• obrzęk tkanek miękkich, stany zapalne, utrudnione gojenie się rany;
• zasinienie (krwiak) w okolicy zabiegu, który może być widoczny także na zewnątrz;
• uszkodzenie wierzchołków sąsiednich zębów w trakcie zabiegu;
• reakcja uczuleniowa na środki znieczulające;
• uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego przy resekcji dolnych przedtrzonowców i trzonowców,
które może powodować zaburzenie czucia lub dolegliwości bólowe;
• połączenie z zatoką szczękową przy resekcji górnych przedtrzonowców i trzonowców;
• mogą wystąpić trudności w implantacji, w miejscu resekcji;
• może wystąpić: zaostrzenie stanu zapalnego, które może wiązać się z koniecznością
antybiotykoterapii i/ lub dodatkową interwencją chirurgiczną;
• w trakcie zabiegu może okazać się, że ząb jest pęknięty (czego nie było wIdać na zdjęciu RTG)
lub ząb może pęknąć;
• w przypadku niedostatecznego utrzymywania higieny jamy ustnej może dojść do stanu zapalnego
tkanek, w szczególności do stanu zapalnego kości i w konsekwencji do konieczności dodatkowego
leczenia i zabiegów operacyjnych.

Wypełnia pacjent:

Przeciwwskazania według wiedzy i obaw Pacjenta dotyczące stanu zdrowia oraz przyjmowanych leków
(proszę wpisać jeśli występują):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Ja, …………………………….....  oświadczam, co następuje:

zgodnie z art. 31 – 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.
U.z 2008 nr 136 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 -19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykonanie,
wyżej opisanego, planowanego świadczenia zdrowotnego w Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym
DENS.

❖ Udzieliłem wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia.
O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić lekarza prowadzącego.

❖ Zostałem poinformowany o technice zabiegu i szczegółowo zaznajomiony z całym przebiegiem
proponowanego leczenia.

❖ Miałem możliwość swobodnego zadawania pytań i uzyskałem dodatkowe wyjaśnienia
❖ Stwierdzam, że odpowiedzi udzielone na wszystkie moje pytania dotyczące leczenia a także możliwych

powikłań i alternatywnych sposobów leczenia (włącznie z zaniechaniem leczenia) były dla mnie
zrozumiałe i zostały udzielone w sposób wyczerpujący

❖ Zostałem pouczony o wszelkich okolicznościach i  ryzyku związanym z odmową zgody na
rekomendowane świadczenia.

❖ Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zaleceń lekarskich, ze szczególnym uwzględnieniem
higieny jamy ustnej.

❖ Rozumiem konieczność i zobowiązuję się do odbywania wizyt kontrolnych w terminach  wyznaczonych
przez personel gabinetu.
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❖ Zostały mi przedstawione koszty, które nie zawierają kosztów leków i w całości je akceptuję oraz
zobowiązuję się pokryć.

❖ Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych i stomatologicznych,
pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane.

❖ Rozumiem, że podczas świadczenia medycznego komunikacja ze mną  może być utrudniona
oraz należy dążyć do skrócenia czasu interwencji medycznej (odkrycia pola zabiegowego) co w istotny
sposób zmniejsza stres i możliwość infekcji oraz przyspiesza gojenie.
Dlatego, w przypadku konieczności zmiany koncepcji leczenia, wyrażam żądanie kontynuowania
leczenia przy uwzględnieniu nowych okoliczności, a w przypadku konieczności poszerzenia zabiegu
zobowiązuje się do pokrycia związanych z tym kosztów zastosowanych procedur i zużytych
dodatkowych materiałów.

❖ Wiem, że mogę odwołać zgodę na leczenie, w takim przypadku uczynię to pisemnie.
❖ Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji radiologicznej przed, podczas oraz po zabiegu.
❖ Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, podczas oraz po zabiegu,

a także na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez publikację na wszelkich nośnikach
elektronicznych (Facebook, Instagram, strona internetowa, etc.) lub tradycyjnych (ulotki, zdjęcia
poglądowe itp.) nieodpłatnie w celach marketingowych.
Niniejsza zgoda będzie obejmować przetwarzanie danych osobowych w postaci:
zdjęcia fotograficznego/radiologicznego mojej jamy ustnej, bez ujawnienia pełnego wizerunku twarzy
oraz bez imienia i nazwiska.
Jestem świadomy, że mogę odwołać swoją zgodę pisemnie i od daty wpłynięcia takiego oświadczenia
moje dane nie będą już przetwarzane w celach wskazanych w niniejszym formularzu.
Odwołanie zgody nie będzie skutkowało usunięciem wizerunku z nośników elektronicznych
oraz w materiałach reklamowych już wykorzystanych lub upublicznionych przed wycofaniem zgody.

❖ Wyrażam zgodę na wykonanie znieczulenia miejscowego nasiękowego, przewodowego lub
śródwięzadłowego oraz wyrażam zgodę na to, by lekarz wybrał rodzaj oraz ilość znieczulenia.

❖ Zostałem poinformowany o powikłaniach związanych z podaniem znieczulenia, o ryzyku,
jak również o alternatywnych metodach leczenia.
Przeciwwskazania do wykonania znieczulenia ...................................................TAK / NIE
Jeśli istnieją, to jakie?
..............................................................................................................................................

❖ Zostałem poinformowany i zobowiązuję się przestrzegać zaleceń pozabiegowych dostępnych
na stronie internetowej www.dens.wroclaw.pl.

❖ Zapoznałem się i akceptuję regulamin Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego DENS,
który dostępny jest na stronie internetowej www.dens.wroclaw.pl.

❖ Zapoznałem się z treścią polityki ochrony danych osobowych ( w skrócie RODO),
której treść znajduje się na stronie internetowej www.dens.wroclaw.pl.

Zapoznałem się i zrozumiałem informacje dotyczące leczenia oraz wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu

.........................................................
Podpis i pieczątka lekarza dentysty;

..............................................................
Czytelny podpis pacjenta/ opiekuna
prawnego/przedstawiciela ustawowego
pacjenta; data i miejscowość

..............................................................
Czytelny podpis pacjenta, który
ukończył 16 lat i nie jest pełnoletni;
data i miejscowość
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