
 

Formularz zgody na implantację portu 
naczyniowego 

 
 
 
 

Imię i nazwisko Pacjenta:  
 
PESEL:/Data urodzenia: 

 
 
 

NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ 
 
Implantacja portu naczyniowego 
 
Port naczyniowy jest to wszczepiony pod skórę długoterminowy i stały dostęp do dużej żyły 
dedykowany głównie dla pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia chemioterapią. Składa 
się on z komory portu i cewnika. 
 
Implantacja portu naczyniowego - umieszczenie specjalnej komory pod skórą oraz cewnika, 
którego koniec wprowadza się do dużej żyły najczęściej żyły głównej górnej biegnącej do 
prawego przedsionka serca. Dostęp do komory jest możliwy przy pomocy specjalnych igieł 
portowych. Najczęstszym miejscem implantacji komory portu jest okolica podobojczykowa. Z 
alternatywnych miejsc implantacji portu korzysta się w sytuacji, kiedy nie można skorzystać z 
okolicy podobojczykowej (otyłość, zmiany skórne, wyniszczenie nowotworowe) 
 
 
Wskazania do implantacji portu naczyniowego 
 
Port naczyniowy ma wiele zalet w porównaniu ze standardowymi krótkoterminowymi 
dostępami dożylnymi: 

• zmniejsza ilość wkłuć dożylnych 
• zapewnia komfort pacjentowi 
• minimalizuje ryzyko powikłań miejscowych przy podaży leków 

przeciwnowotworowych 
• nie ogranicza normalnej aktywności życiowej 
• zapewnia możliwość pobierania krwi na badania 
• skraca czas pobytu w szpitalu podczas kolejnych kursów chemioterapii 

 
Port naczyniowy wskazany jest dla każdego pacjenta, który przyjmować będzie 
chemioterapię dożylną, w celu poprawy jego komfortu w trakcie leczenia systemowego. 



 

Liczne zalety prowadzenia leczenia z użyciem portu naczyniowego pomagają choremu 
przejść przez proces terapeutyczny w możliwie najbezpieczniejszy i najwygodniejszy sposób. 
Najlepszym momentem na implantację portu naczyniowego jest okres przed rozpoczęciem 
pierwszego kursu chemioterapii ze względu na optymalny stan ogólny pacjenta. Założenie 
portu w tym okresie minimalizuje również ilość niepotrzebnych wkłuć dożylnych i możliwych 
powikłań podaży chemioterapeutyków. Należy jednak pamiętać, że port naczyniowy może 
zostać założony na każdym etapie leczenia systemowego z korzyścią dla pacjenta.  
 
 
Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej 
 
Implantację portu naczyniowego przeprowadza się w warunkach sterylnych sali zabiegowej. 
Najczęstszym miejscem implantacji jest okolica podobojczykowa z wprowadzeniem cewnika 
do naczynia przez żyłę szyjną wewnętrzną biegnącą w okolicy szyi. Zabieg wykonywany jest 
pod kontrolą USG celem eliminacji powikłań wczesnych. Pacjent w trakcie zabiegu przebywa 
w pozycji na plecach z kończynami górnymi ułożonymi wzdłuż ciała. Implantację wykonuje 
lekarz anestezjolog wraz z pielęgniarką zabiegową (operacyjną lub anestezjologiczną). Zabieg 
wykonuje się w znieczuleniu miejscowym/nasiękowym, czyli przez podanie leków miejscowo 
znieczulających (LMZ) w miejscu przeprowadzenia implantacji. Leki te powodują, że pacjent 
nie czuje bólu związanego z procedurą implantacji. Zachowane zostaje czucie dotyku. 
Możliwe jest zastosowanie płytkiej sedacji (snu) dożylnej (przez wkłucie dożylne obwodowe - 
wenflon) w obecności pielęgniarki anestezjologicznej. Chory otrzymuje również profilaktykę 
antybiotykową dożylną. Po umyciu chirurgicznym okolicy szyi i okolicy podobojczykowej 
okłada się miejsce implantacji sterylnym obłożeniem. W tak przygotowanej okolicy wykonuje 
się znieczulenie miejscowe/nasiękowe. Po znieczuleniu pod kontrolą USG wykonuje się 
nakłucie żyły do której wprowadza się cienki drucik torujący drogę dla właściwego cewnika 
portu naczyniowego. W okolicy podobojczykowej nacina się skórę (3-4 cm) celem 
wytworzenia kieszeni (o średnicy około 3 cm) dla komory portu. Komorę portu mocuje się do 
tkanek nicią chirurgiczną, która stabilizuje położenie komory portu w trakcie całego okresu 
używania portu naczyniowego. Następnie pod skórą od kieszeni portu do miejsca wkłucia do 
żyły tworzy się przy pomocy specjalnego narzędzia kanał na cewnik portu naczyniowego. 
Cewnik pozostaje umieszczony pod skórą okolicy szyi. Następnie wprowadza się cewnik po 
wcześniej umieszczonym druciku do właściwego naczynia żylnego - żyła główna górna 
wpadająca do prawego przedsionka serca. Po połączeniu wszystkich elementów portu 
wykonuje się test sprawdzający działanie portu. Następnie zaszywa się kieszeń komory portu 
szwami podskórnymi i skórnymi (około 3 - 4 szwy). W miejscu nakłucia żyły na szyi zakłada 
się jeden szew. Całość zabezpiecza się opatrunkiem. Pacjent bezpośrednio po zabiegu może 
wstać i udać się do przebieralni. 
 
 
Opis powikłań wczesnych związanych z proponowaną procedurą medyczną 
 
Jak każde zdarzenie medyczne, procedura medyczna, zabieg tak i implantacja portu 
naczyniowego niesie ze sobą ryzyko powikłań. Na skalę problemu powikłań ma wiele 
czynników. W naszym zespole ANESTE staramy się je wszystkie monitorować i analizować tak 
aby nie przekraczały poziomu najlepszych ośrodków europejskich.  



 

Powikłania związane z implantacją portu naczyniowego można podzielić na powikłania 
wczesne i późne. 
Powikłania wczesne związane są z samą procedurą implantacyjną oraz okresem 
pozabiegowym do czasu wygojenia się rany pooperacyjnej. Okres ten przypada na 10-14 dni 
od dnia implantacji. 
Do tej grupy zaliczamy: 

• uszkodzenia okolicznych naczyń krwionośnych i związane z nimi wynaczynienia krwi 
(krwiak) 

• odmę opłucnową związaną z nakłuciem osklepka opłucnej płuca - szczytowej części 
płuca 

• uszkodzenie opłucnej (krwiak opłucnej, wodniak opłucnej) 
• zakażenie rany pooperacyjnej 
• nakłucie i uszkodzenie struktur nienaczyniowych (np. przewodu piersiowego, splotu 

ramiennego) 
• zator powietrzny – przedostanie się do naczynia powietrza 
• zaburzenia rytmu w trakcie wykonywania procedury 

 
 
Opis powikłań późnych związanych z proponowaną procedurą medyczną 
 
Powikłania późne związane są z sposobem używania portu naczyniowego już po okresie 
wygojenia rany pooperacyjnej. Port naczyniowy wymaga specjalnego traktowania. Staranna 
dbałość i nauczenie się korzystania z tego implantu spowoduje, że okres ten będzie wolny od 
powikłań, a port naczyniowy będzie służył przez cały okres podaży zaplanowanej 
chemioterapii. Zespół ANESTE tworzą osoby, które przywiązują bardzo dużą wagę do 
obchodzenia się z portem naczyniowym i na bieżąco służą swoim doświadczeniem w 
zapobieganiu powikłaniom również późnym. 
Do tej grupy powikłań zaliczamy: 

• zakażenia okołoportowe 
• powikłania zakrzepowe (powstanie zakrzepu na końcu cewnika; zakrzepica żylna) 
• przemieszczenie cewnika portu naczyniowego związanego z nasileniem objawu 

kaszlu przy niektórych chorobach onkologicznych czy znacznego wysiłku fizycznego. 
• ewentracja elementów portu naczyniowego 
• wynaczynienie chemioterapii – martwica tkanek po wynaczynieniu leków 

przeciwnowotworowych  
• mechaniczne uszkodzenie cewnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oświadczenie pacjenta 
 
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią niniejszego formularza oraz 

zostałem/łam poinformowany/na przez  

o proponowanej procedurze medycznej. 

Oświadczam, iż miałem/łam możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego 

postępowania medycznego i otrzymałem/łam na nie odpowiedź. 

 

Jeżeli ma Pan/Pani jeszcze jakieś pytania dotyczące proponowanego postępowania 

medycznego prosimy o ich wypisanie poniżej: 

 
 
Oświadczam, że podczas wywiadu lekarskiego i badania nie zataiłem/łam istotnych 
informacji dotyczących stanu zdrowia, badań oraz przebytych chorób. 
 
 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przeprowadzenie proponowanej procedury medycznej. 
 
Data i podpis pacjenta: 
 
 
 
Data i podpis lekarza udzielającego informacji o proponowanej 
procedurze medycznej. 


