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Sebészet/Urológia/AAMED 

 
 

TUDNIVALÓK ÉS UTASÍTÁSOK AMBULÁNS/EGYNAPOSMŰTÉTEK /BEAVATKOZÁSOK 
ESETÉN 

 
 
Kedves Betegünk! Tisztelt Asszonyom/Uram! 
 
A fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket, és műtéti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítéssel végezzük. A 
beavatkozást megelőzően, amennyiben az altatóorvos gyógyszert rendel, a kórteremben azt megkapja előkészítésként. 
A beavatkozás előtt a kéz- vagy az alkar vénájába egy műanyag csövet vezetünk be, amelyen keresztül infúziót adunk, 
majd az érzéstelenítést általában az azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb beavatkozás esetén ezt az injekciót 
megismételjük, vagy altatógázokat adunk arcmaszk, gégemaszk, illetve a légcsőbe vezetett műanyag cső (tubus) 
segítségével, amikor Ön már alszik. Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt műszerek segítenek az Ön 
alapvető élettani működésének fenntartásában. 
 
A beavatkozást megelőzően a következőket kérjük: 
 

I. Rendszeresen szedett gyógyszereit a beavatkozás napján is vegye be. 
II. Amennyiben szemcseppet használ, azt cseppentse be, kontaktlencséjét vegye ki. 
III. A beavatkozás napján könnyű ételt fogyasszon. 
IV. A beavatkozást megelőzően 6 órán belül szilárd ételt, kávét ne vegyen magához. 
V. Folyadékot víz, tea formájában a beavatkozás előtt 1, 5 óráig szükséglete szerint fogyaszthat. Azt 

követően kerülje a folyadékfogyasztást. 
VI. Amennyiben dohányzik, azt a beavatkozás napján minimálisra csökkenteni szíveskedjék. 
VII. Ékszereit távolítsa el. 
VIII. Ha körmeit lakkozza, azt eltávolítani szíveskedjék. 
IX. Amennyiben hallókészüléke van, azt hozza magával. 
X. Kivehető műfogsorát altatás előtt ki kell vennie. 

 
Mint minden orvosi beavatkozásnak, az altatásnak is lehetnek mellékhatásai, szövődményei: 
 
Nagyon gyakori: torokfájás, hányinger, hányás, fejfájás. 
Gyakori: átmeneti tájékozatlanság, látászavar, vénagyulladás, szájsérülés, remegés, hidegrázás. 
Ritka: fogsérülés, gégegörcs, véletlen ébrenlét, a gyomortartalom belehelése, légútbiztosítás 

kivitelezhetetlensége. 
Nagyon ritka: súlyos gyógyszerallergia, keringésmegállás. 
 
Ön ezen ismertetőt elolvasva látja, hogy a szövődménylehetőségeket nem titkoljuk, ugyanakkor igyekszünk 
megnyugtatni, hogy ezen veszélyeket ismerjük, képesek vagyunk azokat felismerni és elhárítani, ezzel a kockázatot 
minimumra csökkenteni. Rossz általános állapot, súlyos kísérő betegségek és/vagy hosszú, nagy műtéti beavatkozás 
növelik a szövődmények lehetőségét és súlyosságát, sőt nagyon ritkán halálos szövődmény is előfordulhat. Ennek 
valószínűsége azonban kicsi, és mi mindent elkövetünk, hogy ezt megelőzzük. 
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A műtétet/beavatkozást követően Ön csak akkor bocsátható el, ha: 
 
nem áll fenn sebészeti probléma 
az Ön tudata, ítélőképessége tiszta 
önállóan képes járni 
tud önállóan inni, vizeletet üríteni 
nincs hányingere 
fájdalma egyszerű fájdalomcsillapítókkal jól csillapítható. 

 
A beavatkozás után 2 órán keresztül Önt megfigyelés alatt tartjuk. 
 
Az érzéstelenítést követően otthonába kísérővel, gépkocsival távozhat. Szükség esetén gondoskodni kell az Ön otthoni 
ellátásáról, felügyelettel. A beavatkozást követően ételt, italt mértéktartóan fogyasszon. Az altatás utóhatása miatt 
leghamarabb 24 óra elteltével vehet részt aktívan az utcai forgalomban, vezethet autót, dolgozhat gépen, fogyaszthat 
alkoholt. Csak ezen idő elteltével tanácsos szerződést, megállapodást kötnie. 
 
Panasz, szövődmény esetén az alábbi telefonszámon kaphat tanácsot, illetve kérhet segítséget. 
 
Telefonszám:  
 
Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától (aneszteziológus), azt követően 
szíveskedjék aláírni a beleegyező nyilatkozatot. 
 
Igazolom, hogy a fenti tudnivalókat megértettem, tudomásul vettem és elfogadom. 
 
Dátum:  

 
Orvos aláírása 

 
 

beteg olvasható aláírása 
beteg neve (olvashatóan):  
 

vagy  törvényes képviselő aláírása (1) 
törv. képv. neve (olvashatóan): 
születési ideje: 
születési helye: 
lakcíme: 

(1) Cselekvőképesség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá! 

 
Bár betegségem természetéről részletes felvilágosítást kaptam, a tervezett műtétbe nem egyezem bele, annak 
következményeiért a felelősséget vállalom. 
 
Dátum:  
 

 
Orvos aláírása 

 
 

beteg olvasható aláírása 
beteg neve (olvashatóan):  
 

vagy  törvényes képviselő aláírása (1) 
törv. képv. neve (olvashatóan): 
születési ideje: 
születési helye: 
lakcíme: 

(1) Cselekvőképesség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá! 




