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Tájékozta tó, kérel em és beleegy ező nyilatk ozat szülés elő tt álló nők részére
A terhes nev e és azon osító ja:
A beavatkozás elv égzését indokló diagnózis és a fontosabb kísérő diagnózisok:
A beavatkozás nem e:
Mindenek előtt kinyilv ánítjuk együttérzésü nket az Ö nt és cs aládj át ért tr agédi a
miatt. A magzat méhen belüli elhalás ának okát jelenleg még megálla pít ani nem
tudjuk. A szülést követően miden r észl etről tájéko ztatni fogjuk.
Ön bizony ár a felk észült a szülésr e és t ájéko zódott a szül és lef olyás áról. Szeretn énk
tájékozt atni ar ról, hogy a szülés során milyen beavatko zások ra k erülh et sor. Ezek a
beav atkozások az Ön eg észs ég ének meg őrzése érdek éb en történn ek, és a s zülés
biztonság át szolg álják. Elvég zés ükhöz az Ö n beleegyező nyilatko zat ár a is szüks ég
van.
A szülőszobára történő f elvétel után a következő vizsgálatok at végezzük el: A
méhszáj tágass ág ának megál l apítására h üvelyen vagy végb élen ker esztüli
vizsgálatot vég zünk. Ha a magzatburok nem repedt meg, a magzatvíz minőség ét és
mennyiség ét a méhszájo n át felv ezetett csöv ön át, egy optikai eszköz segíts égév el
vizsgáljuk meg.
(amnioszkópia). A terhesgondo zásb ól jól ismert módon
ellenőri zzük a vér nyomást, megvizsg áljuk a vizelet et. Ezt követi a szül éshez
történő elők észítés (a szemér emsző rzet lebor otválása a gáton, beöntés, zuh anyozás.
A szülés megindít ásáho z a m agzatburkot megrep esztjük, és fáj ásokat előidéső ,
méhösszehúzót tart almazü infúziót alkal mazunk. A vajúdás során gyakran
ellenőri zzük és a m éhösszehúzó dások at. A méhszáj tágulás át hüvelyi, vag y
végbél en át vég zett vizsg álattal áll apítjuk meg.
A szülési f ájdalom csökk entés ér e bódító -f ájd alomcsillapító gá zkev er ék és injek ciós
készítmény áll rendelk ezésr e, ha ezt Ön kívánja. Ritka es etben g erin cvelői
érzéstel enítés re is van lehetős ég. A szülések zömmel fekvő hely zetb en, szülőágyo n
zajlan ak.
A magzat megszület ése előtt az esetek egy részéb en gátmetszést kel l végezni. Az
Ön esetéb an a gátmets zést és minden műszeres beavatko zást igyeks zünk elkerülni,
és a szülést a lehető legkíméletes ebb módon vezetni. A gátseb és az esetleg
keletkező hüvely fali, vagy méhs zájsérülések ellátás a helyi ér zést elenít ésben
történik. Igen ritkán sérülhet a végbél, vagy a húgyhólyag is. Ritkán előfordul,
hogy a méhlep ény, vagy a mag zatbu rok nem távozik el teljes eg észéb en. Ilyenko r
kézzel, vagy műszerr el kell a visszamar adt részek et a méhből eltávolítani.
Igen rit a esetb en cs ászármets zés re a s zülés során bármikor szüks ég lehet. Végső
esetben, a hasi mütét elkerülés e céljából a magzat megkisebbítés ére is szükség
lehet. Szakszerű en és kíméletes en végezve, ezek a beavatko zások cs ak a legritkább
esetben okozn ak sérül ést. Szükség eset én vég ezv e az Ön biztons ágát szolgálják.
Műtét alatti és műtét ut áni szövődm ények rit kák, de a l eggondo sabb műtéti technika
mellett, tapasztalt és gyakorlott orvos beavatko zás a során is előfordulh atnak.
Elkerül ésükr e minden leh etség es es zközzel törekedni fogunk. Megold ásukho z
eseten ként más szakterület ek képviselőinek segítségét kérhetjük. Elfordulh at lázas
állapot a műtéti terület gyulladásos jelen ségév el, a szomszédos szerv ek (b él,
húgyhólyag, húgyvezet ék, húgycső ) sérülés e. Befolyásolh atatlan v ér zés, v agy a méh
és függelék ek elláth atatlan sérülés e esetén ezen szervek megtartás ár a mindent
elkövetünk, beleértv e az ellátó erek ( art éri a uterina, hypogast rica) lekötés ét is.

Ennek ell enére a m éh és függ elék ek eltávolítás a is szükség essé v álhat.
Vér átömleszt és is szüks égess é leh et, amely maga is kock ázatos, szövődm ényekk el
járhat.
A fenti tájékozt atót elolvast am, tudomásul vettem, azt meg ért ettem. Tájéko ztatt ak
arról, hogy a f enti nyilatkozatban cs ak a leg f ontosabb szób ajöhető kezel ési módokat
és szövődmény eket említették meg. Megértett em a szükséges beavatko záso k
elvég zés ének fontoss ágát, azok elmulaszt ásának ves zélyeit. Felvil ágosítást kapt am
a műtétet helyett esítő, konzer vatív beavatko zások lehetős égéről, eredm ényess ég éről
és kockázat airól.
Módomban állt a szövődmény ekkel és szóbajöhető kezel ési eljár ásokk al
kapcsol atban további kérd ések et felt enni. Ezzel a lehe tős éggel élt em, kérdés eimr e
részl etes, kiel égítő szób eli és r ajzos v álas zt kaptam, azt megért ettem, tudomásul
vettem. További kér dés em nincs. A további tájéko ztatás ról kifej ezetten lemondok.
Megért ettem és tudom ásul vettem, hogy a műtét során oly an, előr e nem láth ató
körülmény ekr e is fény derülhet, amelyek a korábban terv ezett beavatko zások at,
vagy azok egy r észét f elesleg essé, v agy ig en kock ázatossá t enn ék. Kér em, hogy
ebben az es etben az illető beavatko zástól tek intsenek el. Hasonlóképpen, ha a műtét
során a terv ezettnél széles ebb körű, kiterjesztett beav atkozás válna szüks ég essé,
akkor azt is végezzék el.
A szükségess é váló vizsgál atok, beavatkozások és műtétek elv égzéséh ez
hozzájárulok,
kérem
azok
elv égzését.
Tudomásul
vettem,
hogy
jelen
nyilatkozatomat a műtét megkezdés e előtt bármikor visszavo nhatom.
Hozzájárulok, hogy szülés emről, es etleges betegs ég emről és műtét emről
tájékozt atást
kapj anak
a
kezelésb en
résztvevő
orvoso k,
konziliárusok,
család orvosom, megker esés es etén a hivatal os szervek és szem élyek, valamint az
alábbi személyek:
Hozzájárulok,í hogy sikertelen szülésmegindítás esetén központi intézetben
utaljanak.
Hozzájárulok továbbá, hogy a kórház által készült dokumentumokon a betegség emet
és a beav atkozások at jelző kódszámok szerep eljenek.
Hódmezőv ásárhely, 200
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a felvilágosít ást
és/vagy a műtét et végző
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a beteg, vagy
törvény es képviselőj e*
aláír ása

*A törvény es képviselő írt a alá, mivel a beteg nem nyilatkozatk épes, mert:

