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Tájékozta tó, kérel em és beleegy ező nyilatk ozat szülés elő tt álló nők részére
A terhes nev e és azonosító ja:

A beavatkozás elvégzését indokló diagnózi s és a fontosabb kísérő
diagnózi sok:
A beavatkozás neme: Oxytoci n Provokációs Test, sz.e. Szül ésinductio ( Müvi
fájáskeltés, sz.e. a szülés megindít ása)
A beavatkozás lényege és szük ségszerű velejárói
Ön bizonyára f elkés zült a szülés re és táj ékozódott a szülés lefoly ásáról.
Az Ön es etéb en meg kell vizsg álnunk, hogy a szülés megindít ása leh etség es - e, és
van- e rem ény annak hüv elyi úton való l ezajlására. Szüks ég es etén a szül ést
megindítjuk.
A művi fájáskeltést infusio adagolás ával végezzük. Ennek nem célja a szülés
megindítása, csup án a m éh r eak ció -k épess égét és a mag zat v álaszát figy eljük.
Szer encs és esetb en előfor dul, hogy a fájásk eltés hatás ár a szülés megindul. Ha ez
nem következik be, akkor a körülmény ek mérleg elés e alapján döntünk a tov ábbi
vár akozásról, vagy a szül és megindítás áról.
A szülés megindítás ához a gyógyszer es fájás keltés mellett burok rep eszt ést végzü nk.
Mindezen beavatko zás okr a csak akkor ker ül sor, ha azt az Ön vagy magzat a
egés zség e védelm ében f eltétl enül szükség esn ek tar tjuk.

A beavatkozás lehet séges szövődmén yei
A szövődm ények ritkák, de a leggondosabb technika mellett, tapasztalt és
gyakorlott orvos beavatkozása során is el őfordulhatnak. Elkerülésükre minden
lehet séges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz esetenkén t más
szakterület ek képviselőinek segítségét kér hetjük. Elfordulhat a m éh váratl anul
erős összehúzódása, rendkívül ritkán annak megrepedése. Ennek kockázat a
azonban kisebb, mint a beavatkozás elmulaszt ásának l ehet séges kockázata. A
szül és megi ndítása után a császármet szések a terhesek egy csoportjában
gyakrabban válnak szükségessé.
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 szövődm ények et említették m eg. Megértet tem a műtét elvégzésén ek fontoss ágát,
a műtét el mulasztás ának ves zély eit. Felvilágosítást kaptam a műtétet helyettesítő,
konzervatív beavatko zások lehetős égéről, eredményess égéről és kock ázatairól.
Módomban állt a szövődmény ekkel és szóbajöhető kezel ési eljár ásokk al
kapcsol atban további kérd ések et felt e nni. Ezzel a lehetős 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 so rán 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
jele n
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 sze rvek és szem élyek, valamint az
alábbi személyek:
Hozzájárulok továbbá, hogy a kórház által készült dokumentumokon a betegség emet
és a beav atkozások at jelző kódszámok szerep eljenek.
Kórlaps zám:
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a felvilágosít ást
és/vagy a műtét et végző
orvos aláí rás a

a beteg, vagy
törvény es képviselőj e*
aláír ása

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

