Tájékoztató, kérelem és beleegyező nyil atkozat tervezett műtéti
beavatkozásról
A beteg neve és azonosítója:
A műtét elvégzését indokló diagnózis és a fontosabb kísérő diagnózi sok :

A műtét neme: Terhességmegszakítás (Interruptio graviditat is)
A műtét lényege és szük ségszerű velejárói
A műtét lényege, hogy a m éhnyak tágít ása után a méhűr tart almát elt ávolítjuk.
Mindenek előtt szeretnénk megnyugtat ni, hogy magát a műtétet vénás
injekcióval történő altat ásban végezzük, ezért Ön a beavatkozásból semmit
nem fog érezni. A megszakítást minden eset ben, egyéni elbírál ás al apján, a
lehetőségektől
függő
legkím élet esebb,
legkevesebb
kockázattal
és
szövődménnyel járó módszerrel végezzük el. Szükség esetén a méhszáj
tágítását lam ináriával érjük el. Ez a nyakcsat ornába helyezett, 10 -12 ór a alat t
a nedvességtől megduzzadó pál ca. Alkal mazásakor a beavatkozás egy nappal
hosszabb időt vesz igénybe. A m éh kiürítése vákuum -szívás vagy kapar ás
útján történhet.
Az ilyen tí pusú műtétek átlagos időtartam a 15 perc. A kórházi tart ózkodás 2 -3
nap.
A műtét szövődményei
Ön a Családvédelm i Szolgál at védőnőjével történt megbeszél ést követően
azzal az elhat ározással érkezett osztál yunkra, hogy kérésére terhességét
szakítsuk meg. Nem szeret nénk, ha úgy érezné, hogy felvilágosító szándékú
tájékoztatónkkal i smételten befolyásolni, esetleg megnehezíteni kí vánjuk
döntését. Kötel esek vagyunk azonban ismertetni Önnel a t erhesség
megszakít ás lehet séges, előre nem láthat ó azonnali és késői szövődm ényeit.
Műtét alatti és műtét utáni szövődmények a leggondosabb műt éti technika
mellett, tapasztalt és gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordul hatnak.
Megol dásukhoz eset enként más szakt erületek képviselőinek segít ségét
kérhetjük. Elfordulhat lázas állapot a műtéti terület gyulladásos jelenségével,
a szom szédos szervek (bél, húgyhólyag, húgyvezet ék) sérülése,. a méh
kilyukadása. Ilyen esetekben is törekszünk a sérült szervek megtart ásár a,
eset enként a méhet ell átó erek lekötésével is. Szükség l ehet hastükrözésre ill.
hasm etszésre, végső soron a m éh ill. függelékek (pet evezető, pet efészek)
eltávolít ására is. Vérzés esetén vér átömleszt és válhat szükségessé, amely
maga is kockázatos, szövőd ményekkel j árhat.
Hangsúlyozzuk, hogy a fenti szövődm ények terhesség megszakítás során
ritkán jelentkeznek és nem tekint hetők orvosi hibának, hanem a
beavat kozással együtt járó veszélynek. Biztosítjuk Önt arról, hogy mindent
megteszünk ezek megelőzésére.
A fenti tájékoztatót elolvast am, tudomásul vett em, azt megértettem.
Tájékozt attak arról, hogy a fenti nyilatkozatban csak a legfontosabb
szóbajöhet ő kezelési módokat és szövődm ényeket említett ék meg.
Módomban állt a szövődm ényekkel és szóbajöhető kezelési eljárásokkal
kapcsolatban további kérdéseket felt enni. Ezzel a lehetőséggel éltem,
kérdéseimre részl etes, kielégítő szóbel i és raj zos választ kapt am, azt

megértett em, tudomásul vettem. További kérdésem ni ncs. A további
tájékoztatásról kifejezett en lemondok .
Megért ettem és tudomásul vettem, hogy a műtét során olyan, el őre nem
látható körülm ényekre is fény derülhet, amelyek szél esebb körű, kiterj esztett
beavat kozást tehetnek szükségessé. Ebben az esetben kérem annak elvégzését
is.
A szükségessé váló vizsgál at ok, beavat kozások elvégzéséhez hozzájárulok,
kérem a műtét elvégzését. Tudomásul vettem, hogy jelen nyil atkozatomat a
műtét megkezdése el őtt bármikor visszavonhatom.
Hozzájárulok, hogy betegségemről és műtétemről tájékoztat ást kapj anak a
kezel ésben résztvevő orvosok, konzili árusok, családorvosom, megkeresés
eset én a hivat alos szervek és személyek, valamint az alábbi szem élyek:
Hozzájárulok t ovábbá, hogy a kórház által készült dokum entumokon a
betegségemet és a beavatkozásokat jel ző kódszámok szerepeljenek .
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