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A beteg neve és azonosítója:
A műtét elvégzését indokló diagnózis és a fontosabb kísérő diagnózi sok:

A műtét neme: Császármet szés (Sectio caesarea)
A műtét lényege és szük ségszerű velejárói
A császármetszés a magzat hasm etszés útján, a természet es szülőut ak
megkerülésével történő világra hoz at alát jelenti. Magyaror szágon minden
ötödik újszülött ilyen módon jön világra, amely megfel el a világátl agnak (15 33%). Elvégzését magzati, anyai és együtt es okok tehetik indokoltt á. A műtét i
javallat ilyen f elosztása némiképpen erőltetett, azonban főleg szakmai
szem pontból j ogos, hiszen a szülés sor án mind a méhen belüli magzat, mind a
szülőnő égészségét, élet ét maxim áli san védeni igyekszünk. A tém a teljes kör ű
kifejtése tájékoztat ónk keret eit meghaladj a.
A terhesség, vagy a vajúdás során kial akulhat olya n hel yzet, amel y során a
hüvelyi szülést nem tartjuk biztonságosnak. Vannak szülészeti szövődmények,
mint például a harántfekvés, amelyből spontán hüvelyi szülés katasztrofáli s
következmények nélkül nem lehetséges, más esetekben a szakmai t apaszt alat
indokolja, hogy mind a magzat, mind a szülőnő érdekében inkább a
császármet szést végezzük el (pl. medencevégű fekvés, „faros szülés”). A
javallat egyes esetekben már a vaj údás megkezdése előtt fennáll. Máskor a
vajúdás alatt sürgősségi állapot léphet fel, amiko r a magzat, vagy az anya,
vagy mindkettő állapotában beállt változás miatt a szülés azonnali,
császármet szés útján való befejezése válhat szükségessé. Ilyen akut esetben a
császármet szés helyett csak akkor választ juk a műtétes hüvelyi szülést (fogó,
vákuum), ha a császármet szés felt ételei már nem állnak fenn, és a hüvelyi
befejezés az egyedüli, és egyben a gyor sabban végrehajtható módszer.
Amennyiben az Ön vércsoprtja Rh negatív, a későbbi, ebből származó
szövődmények megelőzése céljából védő -i njekciót adunk.
Az ilye típusú műtétek átl agos időtartam a 50 -60 per c. A kórházi tartózkodás
7-10 nap.
A műtét al att a fájdalomm entességet általános érzéstel enítéssel, gépi
altatással, vagy regionali s („gerincvelői) érzéstelenítéssel érjük el.
A műtét szövődményei
Műtét alatti és műtét utáni szövődmények ritkák, de a leggondosabb m űtéti
technika mellett, tapaszt alt és gyakorlott orvos beavatkozása során i s
előfordulhatnak. Elkerülésükre minden lehetséges eszközzel törekedni
fogunk. Megoldásukh oz eset enként más szakterül etek képviselőinek
segít ségét kérhetjük. Elfordulhat lázas állapot a műtéti terület gyulladásos
jelenségével, a szom szédos szervek (bél, húgyhólyag, húgyvezeték, húgycső)

sérülése. Befolyásolhatatl an vér zés, vagy a méh és függelé kek el láthat atlan
sérülése esetén ezen szervek megtartásár a mindent elkövet ünk, beleértve az
ellátó erek (artéria uterina, hypogastri ca) lekötését is. Ennek ellenére a méh
és függel ékek eltávolí tása is szükségessé vál hat. Vérátömlesztés i s
szükségessé lehet, amely maga is kockázatos, szövődményekkel járhat.
A fenti tájékoztatót elolvast am, tudomásul vett em, azt megértettem.
Tájékozt attak arról, hogy a fenti nyilatkozatban csak a legfontosabb
szóbajöhet ő kezel ési módokat és szövődményeket említ ették meg.
Megért ettem a műtét elvégzésének fontosságát, a műtét elmul asztásának
veszélyei t. Felvilágosítást kaptam a műtétet helyett esít ő, konzervatí v
beavat kozások lehetőségéről, eredményességéről és kockázat airól.
Módomban állt a szövődm ényekkel és szóbajöhető kezelé si 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 lemon dok.
Megért ettem és tudomásul vettem, hogy a műtét során olyan, el őre nem
látható körülményekre i s fény derülhet, amelyek a korábban tervezet t
beavat kozásokat, vagy azok egy részét felesl egessé, vagy igen kockázatossá
tennék. Kérem, hogy ebben az eset ben a z illető beavat kozástól tekint senek el.
Hasonlóképpen, ha a műtét során a tervezettnél szél esebb körű, kiterjesztet t
beavat kozás válna szükségessé, akkor azt is végezzék el.
A szükségessé váló vizsgál atok, 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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