BỆNH VIỆN ðẠI HỌC Y DƯỢC
PHẪU THUẬT ðẶT BĂNG NÂNG NIỆU ðẠO
A. TÌNH TRẠNG BỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ðIỀU TRỊ
Tôi sẽ ñược làm phẫu thuật như sau:
1. Rạch một ñường nhỏ 1cm ở thành trước âm ñạo (gần lổ tiểu) và hai vết rạch nhỏ
0.5cm ở mặt trong hai bên ñùi (vùng bẹn)
2. Phẫu thuật viên sẽ ñặt một miếng băng chuyên biệt qua ñường rạch ở âm ñạo, ñính
vào hai vết rạch ở mặt trong ñùi. Thời gian phẫu thuật từ 30 – 60 phút
3. Sau mổ bệnh nhân sẽ mang ống thông tiểu trong 24 – 48 giờ. Bệnh nhân có thể xuất
viện 6 giờ sau phẫu thuật.
Tỷ lệ thành công trong 2 – 4 năm sau phẫu thuật từ 80 – 87%; sau 5 – 10 năm là 76 – 82 %
B. GÂY TÊ
Khi mổ, bệnh nhân ñược gây tê. Trước mổ bệnh nhân sẽ gặp bác sĩ chuyên khoa ñể nắm các
thông tin liên quan ñến gây tê.
C. CÁC NGUY CƠ CHUNG CỦA PHẪU THUẬT
(a) Một phần phổi có thể bị xẹp sau mổ, làm tăng nguy cơ viêm phổi sau mổ.
(b) Cục máu ñông trong mạch máu ở chân làm chân sưng to và ñau. ðôi khi cục máu có thể
di chuyển lên phổi gây nguy hiểm
(c) Nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não nhất là ở những bệnh nhân ñã có bệnh tim mạch
D. NGUY CƠ CỦA PHẪU THUẬT ðẶT BĂNG TOT
(a) Nhiễm trùng vết mổ, tụ máu vết mổ, chảy dịch vết mổ (1%)
(b) Nhiễm trùng tiểu (4 – 16%)
(c) Bí tiểu sau khi rút thông (3%)
(d) Rối loạn tiểu sau mổ (9 – 11 %)
(e) Băng bị ñào thải qua vết mổ (2 – 7%)
(f) ðau vết mổ, giao hợp ñau (3 – 6%)
(g) Tổn thương niệu ñạo, bàng quang, âm ñạo (dưới 1%)
(f) Ở bệnh nhân béo phì, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, viêm phổi, biến chứng tim mạch…
có thể cao hơn
E. CAM KẾT CỦA BỆNH NHÂN (HOẶC THÂN NHÂN)
Bác sĩ ñã giải thích cho tôi tình trạng bệnh của tôi và ñề nghị phương pháp phẫu thuật ñặt
băng nâng niệu ñạo kiểu TOT. Tôi (hoặc thân nhân của tôi) ñã hiểu rõ các nguy cơ của phẫu
thuật và kết quả của phẫu thuật.
Bác sĩ cũng ñã cho tôi (hoặc thân nhân của tôi) biết những diễn tiến của bệnh và những
nguy hiểm nếu tôi không chấp nhận phẫu thuật.
Tôi (hoặc thân nhân của tôi) ñã ñưa ra những câu hỏi và thắc mắc liên quan ñến bệnh của
tôi và phương pháp phẫu thuật. Những câu hỏi và thắc mắc này ñã ñược bác sĩ giải thích ñầy
ñủ cho tôi (hoặc thân nhân của tôi).
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Tôi (hoặc thân nhân của tôi) hiểu rằng bác sĩ sẽ làm hết trách nhiệm ñể chữa bệnh cho tôi
và không thể nào cam ñoan chắc chắn cuộc phẫu thuật sẽ hoàn toàn không có tai biến hoặc
biến chứng.
Do ñó TÔI (hoặc thân nhân của tôi) TỰ NGUYỆN ðỀ NGHỊ ðƯỢC LÀM PHẪU THUẬT ðẶT
BĂNG NÂNG NIỆU ðẠO KIỂU TOT
Ký tên

F. CAM KẾT CỦA PHẪU THUẬT VIÊN
Tôi ñã giải thích
• Tình trạng bệnh của bệnh nhân
• Sự cần thiết phải ñiều trị
• Biện pháp phẫu thuật và các nguy cơ, tai biến và biến chứng của phẫu thuật
• Những tùy chọn ñiều trị khác và hiệu quả cũng như những tai biến của phẫu thuật
Tôi cũng ñã giải thích ñầy ñủ cho bệnh nhân (hoặc thân nhân)
• Những câu hỏi liên quan ñến bệnh và phẫu thuật
• Những thắc mắc và lo lắng khác
Bệnh nhân (hoặc thân nhân của bệnh nhân) ñã hiểu, thông suốt và chấp nhận cho tôi tiến
hành phẫu thuật cho bệnh nhân
Ký tên

