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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:
Ön bizony ár a felk ész ült a szülésr e és t ájéko zódott a szül és lef olyás áról. Szeretn énk
tájékozt atni arról, hogy a szül és sor án milyen beav atkozásokr a k erülh et sor. Ezek a
beav atkozások az Ön és gyermeke(i) egés zségének m egőr zés e ér dek ében tö rténn ek,
és a szülés biztonságát szo lg álják. Elvégzés ükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatár a
is szükség van.
A szülőszob ár a történő f elvét el után a k övetkező vizsgál atokat v égezzük el:
ellenőri zzük a mag zat szívműköd ését, a méhszáj t ágass ágán ak meg állapítás ár a
hüvelyen vagy végbél en ker esztüli vizsg álatot végzünk. Ha a magzatburok n em
rep edt meg, a magzatvíz minőség ét és mennyiségét a méhs zájo n át felv ezetett
csövön át, egy optikai es zkö z segítség ével vizsgáljuk meg. (amnios zkópia). A
terhesg ondozásból jól ismert módon ellenőrizzük a vérn yomást , megvizsgáljuk a
vizelet et. Ezt követi a szüléshez tört énő előkészítés ( a szemérems zőr zet
leborotv álása a gáton, beöntés, zuh anyozás).
A vajúdás során gyak ran, lehetős ég szerint folyamatosan ellenő rizzük a magzati
szívműködést
és
a
méhösszeh úzód áso kat
a
hasfalr a
erősít ett
műszer
(kar diotokogr áf) s egítség ével. A méhszáj tágulását hüv elyi, vagy végb élen át
végzett vizsgál attal állapítjuk meg.
A szülések kis hányad ában elő fordul, hogy a magzatví z zöldes en elszín eződik, vagy
a magzat szívműködés e eltér a norm álistól. Ilyen esetben a magzat méhen belüli
állapotáról úgy tudunk tájéko zódni, hogy a magzat f ejbőr én ejtett szú ráss al néhány
csepp vért ves zünk labor atóriumi vizsgál at céljára. Ez a beav atkozás az Ön és a
magzat s zámára n em jelent v eszélyt. Az er ed mény segít ann ak eldönt éséb en, hogy a
további vár akozás leh etség es -e, vagy p edig a magzat érdekéb en be kell av atkozni.
A szülési f ájdalom csökk entés ér e bódító -f ájd alomcsillapító gázkev er ék és injek ciós
készítmény áll rendelk ezésr e, ha ezt Ön kívánja. Ritka es e tben g erin cvelői
érzéstel enítés re is van lehetős ég. A szülések zömmel fekvő hely zetb en, szülőágyo n
zajlan ak.
A magzat megszül etés e előtt az eset ek egy részéb en gátmets zést kell végezni. A
gátseb és az esetl eg keletk ező hüvelyf ali, vagy méhszájsérülések el látás a helyi
érzéstel enítésb en történik. Igen ritkán sérü lhet a végbél, vagy a húgyhóly ag is.
Ritkán előfordul, hogy a méhlepény, vagy a magzatburok nem távozik el teljes
egés zéb en. Ilyenko r kézzel, vagy műszer rel kell a visszamar adt r észeket a méhből
eltávolítani. Előzetes csás zármetszés utáni hüveyi szül ést követő en méhű ri
betapintást k ell végezni a műtéti heg ellenő rzése céljából. Ezeket a b eav atkozások at
rövid, injekciós altat ásban végezzük.
A legtöbb szülés zavartalanul zajlik le. Az esetek egy rés zéb en azonban
beav atkozásr a (vacuum, fogóműtét, cs ászár metszés ) szüks éges. Ezeket a műtétek et
megfel elő felkés zültség gel, biztonságos an tudjuk elvégezni, a nap bármely
szak ában. Császárm etszésre a szülés so rán bármikor szüks ég leh et. A kitolási
szakb an a szül és gyors befej ezését v acuum - extrak cióv al, vagy fogóműtétt el tudjuk
elvég ezni. Szakszerű en és kíméletesen végezv e, ezek a beav atkozások csak a
legritkább es etben oko znak sérülést. Szüks ég esetén végezve a mag zat és az Ön
biztonság át szolgálj ák.
Műtét alatti és műtét ut áni szövődm ények rit kák, de a l eggondosabb 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 szakt erület 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 sérül és 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 áz atos, szövődm ényekk el
járhat.
Amennyiben az Ön v ér csoprtj a Rh negatív, a későbbi, ebből szárm azó
szövődmény ek megelő zés e céljából védő -injekciót adunk.
A fenti tájékozt atót elolvast am, tudomásul vettem, azt meg ért ettem. Tájéko ztatt ak
arról, hogy a f enti ny ilatkozatban 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 elmulasztás ának ves zély eit. Felvilágosítást kaptam a műtétet helyettesítő,
konzervatív beavatko zások lehet ős 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 enni. 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 során oly an, előr e nem láth ató
körülmény ekr e is fény derülhet, amelyek a korábban terv ezett beavatko zások a t,
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 etl eges 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 továbbá, hogy a kórház által készült dokume ntumokon a betegség emet
és a beav atkozások at jelző kódszámok szerep eljenek.
Hódmezőv ásárhely, 200
a felvilágosít ást
a beteg, vagy
és/vagy a műtét et végző
törvény es képviselőj e*
orvos aláí rás a
aláír ása
*A törvény es képviselő írt a alá, mivel a beteg nem nyilatkozatk épes, mert:

