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DZIECI DO LAT 16

PYTANIA
•  Czy jest pod stałą opieką lekarza z 
powodu przewlekłej choroby?

TAK                   NIE
  
Jeżeli tak to proszę podać z jakiego     
powodu
………………………………………
………………………………………
………………………………………

•  Czy było leczone z powodu infekcji 
w ciągu ostatecznych 3 tygodni?

TAK                   NIE

Data urodzenia

Telefon

Rozpoznanie

Masa ciała

•  Czy było leczone przez lekarza z 
powodu chorób zakaźnych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy?

TAK                   NIE
Jeżeli tak proszę podkreślić z 
powodu jakich chorób: odra, ospa 
wietrzna, świnka, płonica, błonica, 
mononukleoza, inne  
 
•  Czy było skontaktowane z chorobą 
zakaźną w ciągu ostatnich:
- 21 dni – ospa wietrzna
- 24 dni – świnka
- 12 dni – odra
- 21 dni – różyczka 
- 20 dni – koklusz

TAK                   NIE

ZGODA NA PROPONOWANY ZABIEG OPERACYJNY

(Określić rodzaj zabiegu)
Po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej o zakresie planowanego zabiegu 
operacyjnego wraz z informacją o możliwych niepowodzeniach. NIE MAM 
ŻADNYCH DALSZYCH PYTAŃ. WYRAŻAM ZGODĘ NA ZABIEG OPERACYJNY 
MOJEGO DZIECKA JAK WYŻEJ. Jednocześnie wyrażam zgodę na rozszerzenie 
zakresu operacji a także na dodatkowe postępowanie medyczne towarzyszące 
operacji i przebiegu pooperacyjnego, wynikającego z potrzeby zmiany 
postępowania w trakcie zabiegu. Zgodę wyrażam w porozumieniu z drugim 
prawnym opiekunem dziecka.
Zgłaszam następujące ograniczenia dotyczące postępowania medycznego:

 (Data)      (podpis opiekuna)

ZGODA NA ZNIECZULENIE DZIECKA

Po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej postępowanie przed-, śród-, i 
pooperacyjne, zrozumiałem(am) wyjaśnienia i zadałem(am) wszystkie 
interesujące mnie pytania w szczególności dotyczące rodzaju znieczulenia, jego 
zalet i wad, oraz możliwości powikłań.
NIE MAM ŻADNYCH DALSZYCH PYTAŃ. ZGADZAM SIĘ, ABY PLANOWNY 
ZABIEG ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY W ZNIECZULENIU OGÓLNYM.
Zgadam się również na uzasadnione medycznie postępowanie towarzyszące 
(np. przetoczenie płynów, krwi, dodatkowe wkłucie dożylne). Zgodę wyrażam w 
porozumieniu z drugim prawnym opiekunem dziecka.
Zgłaszam następujące ograniczenia towarzyszące postępowania medycznego:

 (Data)       (podpis opiekuna)
OŚWIADCZENIE

DZIECKO NIC NIE JADŁO I NIE PIŁO OD 6 GODZIN

 (Data)     (podpis opiekuna)



•   Czy podczas wcześniejszych 
znieczuleń (narkozy) dziecka (np. u 
stomatologa) były jakieś objawy 
niepożądane (powikłania)?

TAK                   NIE

•   Czy wśród krewnych dziecka 
zdarzyły się jakieś powikłania 
związane ze znieczuleniem (narkozą)?

TAK                   NIE

•  Czy choruje na cukrzycę?
TAK                   NIE

•  Czy choruje na choroby związane z 
zaburzeniami krzepnięcia krwi lub 
występowały przedłużone  
krwawienia po urazach lub małych 
zabiegach?(częste krwawienia z nosa, 
rozległe wylewy podskórne, 
nadmierną skłonność do powstawa-
nia sińców po małych urazach z 
wyjątkiem nóg)?

TAK                   NIE

•  Czy ma zaburzenia hormonalne 
(zaburzenia czynności tarczycy, 
nadnerczy, przysadki, inne)

TAK                   NIE

•  Czy wśród krewnych dziecka 
choruje ktoś na choroby związane z 
zaburzeniami krzepnięcia krwi?

TAK                   NIE

•  Czy dziecko miało przetaczaną 
krew?

TAK                   NIE

•  Czy było szczepione w ciągu ostat-
nich: 
di-per-te, polio,Hemophilus    3 dni
świnka, różyczka i odra             3 tyg.
Polio doustne      6 tyg.
Gruźlica (6 -7 lat)       6 tyg.   

TAK                   NIE

•  Czy dziecko chorowało na żółtaczkę 
zakaźną?

TAK                   NIE

•  Czy było szczepione przeciw 
żółtaczce zakaźnej?

TAK                   NIE

•  Czy przyjmuje obecnie leki, wita-
miny, zioła?

TAK                   NIE
  Jeżeli tak to proszę podać jakie?  
………………………………………
………………………………………
………………………………………

•  Czy dziecko było leczone w szpitalu 
lub było operowane?

TAK                   NIE
  Jeżeli tak to proszę dostarczyć karty 
informacyjne lub napisać kiedy i z 
jakiego powodu
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

•   Czy leczone jest z powodu 
schorzeń układu nerwowego 
(mózgowe porażenie dziecięce, 
padaczka, inne)?

TAK                   NIE

•   Czy leczone było lub jest z powodu 
chorób psychicznych (nerwica, 
depresja, inne)?

TAK                   NIE

•   Czy ma schorzenia oczu (jaskra)
TAK                   NIE

•   Czy ma wadę zgryzu, chwiejące się 
zęby, próchnicę, protezy, aparat 
ortodontyczny, inne?

TAK                   NIE

Proszę podać czy dziecko choruje na 
inne choroby wyżej nie wymienione

TAK                   NIE

Jeżeli tak to opisz
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Oświadczenie

Oświadczam, że podane powyżej 
informacje są zgodne z prawdą

………………………………………
Data i podpis rodziców

•  Czy były w związku z przetaczaniem 
krwi jakieś powikłania?

TAK                   NIE

•  Czy choruje na choroby mięśniowe 
lub nadmierną wiotkość mięśni?

TAK                   NIE

•  Czy wśród krewnych dziecka są 
chorzy na choroby mięśniowe lub 
wiotkość mięśni?

TAK                   NIE

•   Czy było leczone z powodu chorób 
serca lub układ krążenia?

TAK                   NIE

Jeżeli tak to proszę podać kiedy i z 
jakiego powodu
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

•   Czy choruje na choroby płuc i 
oskrzeli (astma, rozedma, gruźlica, 
spastyczne zapalenie oskrzeli, zapale-
nie krtani lub nagłośni, inne)?

TAK                   NIE

•   Czy chorowało na choroby nerek 
(zakażenia układu moczowego, 
zapalenia pęcherza, kamicę, inne)?

TAK                   NIE

•   Czy występuje katar sienny, pokrzy-
wka, wysypka lub jest uczulone na 
leki, żywność lub inne substancje?

TAK                   NIE


