Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
a Szegedi Tudományegyetem
Oktató Kórháza

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
NŐGYÓGYÁSZATI PUNKCIÓK

A DOKUMENTUM 3 OLDALBÓL ÁLL

Név: _________________________________________________________________________________
Születési idő: ____________________________

TAJ szám: __________________________

Osztály/részleg (felvételkor kitöltendő): ___________________________________________

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Betegünk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy kivizsgálása, kezelése, ill. mielőbbi gyógyulása érdekében punkció
elvégzése szükséges, ami szakmailag megalapozott, az Ön érdekeit leginkább szolgáló megoldás.
A Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály a beavatkozásról az alábbiakban tájékoztatja Önt, hogy –
mindent mérlegelve – dönthessen, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozás elvégzéséhez. A
beavatkozásról az azt végző orvos Önnek (vagy törvényes képviselőjének, hozzátartozójának)
szóban egyéniesített részletes tájékoztatást ad, ami az Ön számára szükséges, érthető, és
állapotában megfelelő.
A beavatkozás jellege:
Hüvelyi diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás.
A beavatkozás célja:
Megismerjük a feltételezett vagy igazolt folyadék minőségét (izzadmány, genny, vér, savó) amely
a hasüregben, vagy a függelékekben (petefészek, petevezető) található.
Hogyan történik a beavatkozás?
Az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítésben a hüvelyt fertőtlenítjük, a méhszájat kifogjuk,
Douglas punkció esetén a hasüreg legmélyebb pontjából, célzott punkció esetén a függelékből
leszívjuk a folyadékot, megtekintjük, citológiai vagy mikrobiológiai vizsgálatra küldjük, vér esetén
laparoszkópiát, esetleg hasmegnyitást végzünk.
Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?
A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, élvezeti szerek fogyasztása,
túlsúlyosság, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül
tájékoztassa orvosát.
Hólyagsérülés, bélsérülés, vérzés, fertőzés ritkán fordulnak elő. A szövődmények elhárítására,
ellátására és gyógyítására kórházunkban a feltételek biztosítva vannak.
Műtét utáni történések:
A beteg megfigyelés után másnap távozhat osztályunkról.
(folytatás a következő oldalon!)
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Várható következmények:
A pungált elváltozás újra telődhet. Ritkán gyulladás alakulhat ki; a punkció helyéről vérzés
indulhat a hasüregbe.
Milyen alternatív megoldás lehetséges?
Jelenleg nincs ilyen. Napjainkban a korszerű laparoscópia válthatja ki a beavatkozást.
Mi a teendő a beavatkozás után?
Pár napig kímélő életmód, a további kezelés a punktátum laboratóriumi leletétől függ, kontroll
vizsgálat javasolt 4-6 hét múlva.
A műtét elmaradásának következményei:
A képlet növekedhet, panaszai fokozódhatnak, méhen kívüli terhesség esetén a beteg a hasüregébe
elvérezhet.
Egyéb: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztában vagyok azzal, hogy szakszerű gyógymód, kezelés esetén is felléphetnek előre nem
várható szövődmények kis valószínűséggel betegségem természetéből fakadóan, amelyek kedvezőtlenül
befolyásolhatják a várható gyógyulásomat.
A beavatkozáshoz adott beleegyező nyilatkozatát bármikor jogában áll visszavonni, azonban a beleegyezés
alapos ok nélküli visszavonása esetén kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek
megtérítésére.
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a beteget megillető
önrendelkezési joga, illetve az ellátás visszautasítására való joga -kizárólag törvényben meghatározott
módon és esetekben- korlátozható.
Kiskunhalas, 20__________________________
_____________________________________
tájékoztatást végző orvos aláírása, pecsét

____________________________________
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
NŐGYÓGYÁSZATI PUNKCIÓK
Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást elolvastam, megértettem és szóban is teljes körű tájékoztatást
kaptam. Kellő idő állt rendelkezésemre, hogy a fentiek elfogadásáról szabadon dönthessek. A feltett
kérdéseimre megfelelő, érthető választ kaptam. Nyilatkozatommal megerősítem, hogy a felajánlott
beavatkozásba beleegyezem.
Ezek alapján a műtét kiterjesztésére is nyilatkozom.
Tájékoztatást kaptam arról is, hogy a beavatkozáshoz adott beleegyező nyilatkozatomat bármikor
jogomban áll visszavonni, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén kötelezhető
vagyok az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.
(folytatás a következő oldalon!)
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Ezen nyilatkozatom belátási képességem teljes tudatában, szabad akaratomból tettem, elolvasás után mint,
akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag saját kezemmel írtam alá.
Kiskunhalas, 20__________________________
______________________________
orvos aláírása, pecsét

___________________________________
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

MŰTÉT KITERJESZTÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT
A kezelőorvosom tájékoztatott arról, hogy a rajtam, beleegyezésem alapján elvégzendő műtét
során, esetlegesen előre nem látható műtéti beavatkozás kiterjesztése válhat szükségesség, amely
elvégzésébe
 beleegyezem


csak olyan műtéti kiterjesztésbe egyezem bele, amely nem jelenti valamely szervem,
testrészem elvesztését vagy funkciójának teljes kiesését



a műtéti kiterjesztésbe nem egyezem bele
(a beteg nyilatkozatának megfelelő rész aláhúzandó!)

Tisztában vagyok azzal, hogy a beavatkozás elmaradása esetén milyen következménnyel számolhatok. és
azzal, hogy kezelőorvosomat nem terheli felelősség, a visszautasítás kapcsán bekövetkező
szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért.
Kiskunhalas, 20__________________________
______________________________
orvos aláírása, pecsét

___________________________________
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

NYILATKOZAT A BEAVATKOZÁS ELUTASÍTÁSÁRA
A fenti tájékoztatást elolvastam, megértettem és a teljes körű írásbeli és szóbeli tájékoztatás alapján
tudomást szereztem arról, hogy jogom van a beavatkozás elutasítására.
Tisztában vagyok azzal, hogy a beavatkozás elmaradása esetén milyen következménnyel számolhatok. és
azzal, hogy kezelőorvosomat nem terheli felelősség, a visszautasítás kapcsán bekövetkező
szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért.
Nyilatkozatommal megerősítem, hogy a felajánlott beavatkozásba nem egyezem bele.
Tájékoztatást kaptam arról is, hogy a beavatkozás visszavonására vonatkozó nyilatkozatomat bármikor,
alaki kötöttség nélkül visszavonhatom.
Ezen nyilatkozatom belátási képességem teljes tudatában, szabad akaratomból tettem, elolvasás után mint,
akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag saját kezemmel írtam alá.
Kiskunhalas, 20__________________________
______________________________
orvos aláírása, pecsét

___________________________________
beteg vagy törvényes képviselő aláírása
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