
  

 

Uchwała  

Zarządu Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej

Towarzystwa Chirurgów Polskich

w sprawie wprowadzenia 

formularza świadomej zgody chorego na operację

 

Zarząd Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów 
Polskich rekomenduje chirurgom wykonującym operacje z zakresu chirurgii 
bariatrycznej wykorzystanie opracowan
świadomej zgody chorego

Powyższe stanowisko Zarządu jest podyktowane koniecznością przekazania 
choremu maksymalnie pełnej i zrozumiałej dla niego wiedzy na temat 
planowanej operacji zarówno co do korzyści wynikających z zastosowanego 
leczenia jak i potencjalnych negatywnych następstw zabiegu. Postępowanie 
takie jest powszechnie stosowane w innych krajach. Konieczność 
wprowadzenia formularza do powszechnej praktyki jest także podyktowana 
przepisami prawa, które zobowiązują lekarza do przekazania chor
informacji na temat planowanego leczenia operacyjnego.

Zarząd Sekcji powołuje także Zespół, którego zadaniem będzie systematyczny 
przegląd wyników badań naukowych w celu uaktualniania przygotowanych 
formularzy. 

Przewodniczący: 

Członkowie: 

Doc. Krzysztof Paśnik

Dr med. Maciej Michalik

 

Za Zarząd 

 

Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Przewodniczący Sekcji
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Zarządu Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej 

Towarzystwa Chirurgów Polskich 

prowadzenia do stosowania  

świadomej zgody chorego na operację bariatryczną

Zarząd Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów 
rekomenduje chirurgom wykonującym operacje z zakresu chirurgii 

bariatrycznej wykorzystanie opracowanych przez Zarząd formularz
świadomej zgody chorego, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały

Powyższe stanowisko Zarządu jest podyktowane koniecznością przekazania 
choremu maksymalnie pełnej i zrozumiałej dla niego wiedzy na temat 
planowanej operacji zarówno co do korzyści wynikających z zastosowanego 

potencjalnych negatywnych następstw zabiegu. Postępowanie 
takie jest powszechnie stosowane w innych krajach. Konieczność 
wprowadzenia formularza do powszechnej praktyki jest także podyktowana 
przepisami prawa, które zobowiązują lekarza do przekazania chor
informacji na temat planowanego leczenia operacyjnego. 

Zarząd Sekcji powołuje także Zespół, którego zadaniem będzie systematyczny 
przegląd wyników badań naukowych w celu uaktualniania przygotowanych 

Przewodniczący: Prof. Janusz Strzelczyk 
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bariatryczną. 

Zarząd Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów 
rekomenduje chirurgom wykonującym operacje z zakresu chirurgii 

przez Zarząd formularzy 
ałącznik do niniejszej uchwały. 

Powyższe stanowisko Zarządu jest podyktowane koniecznością przekazania 
choremu maksymalnie pełnej i zrozumiałej dla niego wiedzy na temat 
planowanej operacji zarówno co do korzyści wynikających z zastosowanego 

potencjalnych negatywnych następstw zabiegu. Postępowanie 
takie jest powszechnie stosowane w innych krajach. Konieczność 
wprowadzenia formularza do powszechnej praktyki jest także podyktowana 
przepisami prawa, które zobowiązują lekarza do przekazania choremu pełnej 

 

Zarząd Sekcji powołuje także Zespół, którego zadaniem będzie systematyczny 
przegląd wyników badań naukowych w celu uaktualniania przygotowanych 


