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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
HÚGYÚTI KÖVEK ESWL KEZELÉSÉHEZ 

 
Alulírott kijelentem, hogy a fenti megnevezésű orvosi eljárásra vonatozóan az alábbi felvilágosítást kaptam: 
 

I. Az eljárás célja: személyes beszélgetés során felvilágosítottak arról, hogy a vizsgálatok húgyúti követ 

igazoltak, tájékoztatást kaptam az ESWL kezelés jellegéről, lefolyásáról. Megértettem azt, amiért ez a kezelés 

orvosi szempontból előnyt jelent. 

II. Az eljárás technikája: A húgyúti kövek törése fókuszált lökéshullám segítségével ultrahangos és röntgen 

vezérléssel történik, minden külső beavatkozás nélkül. 

III. Az eljárás esetleges szövődményei: A zúzásnál a kőmorzsák a húgyutakat bélelő nyálkahártyát sérthetik, így 

a kisebb sérülésből származó vérzés a vizeletet véressé teszi. Megértettem, hogy ez a kezelések velejárója, 

amely napokig is tarthat, tudomásom van arról, hogy bár ritkán, de a veseállományban keletkezhetnek 

vérömlenyek, melyek maguktól felszívódnak. A vesék vagy a szomszédos szervek maradandó károsulása a 

lökéshullám következtében igen ritka, szinte kizárható. 

IV. Az ESWL kezelés tapasztalatai: Homokszemcse kőrészecskék az esetek nagy részében nehézség nélkül 

jutnak a vesevezetéken keresztül a húgyhólyagba, és onnan a húgycsövön át kiürülnek. Az esetlegesen fellépő 

vesegörcsöket többnyire csillapítani lehet szokásos fájdalom- és görcsoldó gyógyszerekkel. 

V. Ezen eljárás elmaradásának esetleges veszélyei és más eljárási lehetőségek: Görcsölés. Vesevezeték 

elzáródása esetén műtéti beavatkozás. 

VI. A fenti kezelésről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott: (orvos olvasható aláírása)  
 
……………………………………… 

 
VII. Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok – nem járulok hozzá, az ESWL kezelés elvégzéséhez, 

a kórlapban szereplő anamnesztikus adatok (személyes, ill. betegségeimre, gyógyszereimre vonatkozóan) a 
valóságnak megfelelnek. 

 
Jelen döntésemet akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok rendelkezésemre 
álltak, tudomásul véve azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthet a kivizsgálás során ezidáig fel nem derített 
betegségek, eltérések fennállása. 
 
Hatvan,  
 

...................................................... ...................................................... 
beteg olvasható aláírása vagy a törvényes képviselő aláírása (1) 

Beteg neve:  Törv. képv. neve:  
Születési ideje:. Születési ideje:  
Születési helye:  Születési helye: 
Lakcíme:  Lakcíme:     

 




