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TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT TERVEZETT MŰTÉTI BEAVATKOZÁSRÓL: 
HYSTEROSCOPIA MŰTÉT 

 
A hysteroscopia egy olyan diagnosztikus és műtéti technika, melynek segítségével a méh belső részét, a méhüreget és 
a méhnyálkahártyát tudjuk láthatóvá tenni, és az ott talált elváltozásokat (pl. hegesedés, összenövés, polyp, myoma, 
méhsövény) műtétileg megoldani. Elsősorban a meddőség kivizsgálásában van nagy jelentősége, ugyanis a 
hysteroscopiával kimutathatóak illetve kizárhatóak azok az anatómiai elváltozások, melyek a meddőségben szerepet 
játszanak. Lényege, hogy vénás altatásban, hüvelyi feltárást követően a méhszájat feltágítjuk (5-9mm között), majd 
azon keresztül bevezetjük a hysteroscopot. Ezen keresztül a méhüreget feltöltjük egy speciális folyadékkal.  
 
A hysterosocop lencserendszerén keresztül egy külső monitoron látjuk a méhüreget. Amennyiben szükség van rá, a 
hysteroscopon keresztül különböző műtéti eszközöket vezethetünk be a méhüregbe. A beavatkozást egynapos sebészet 
keretén belül végezzük, a beteg a műtét napján otthonába távozhat. 
 
A fenti tájékoztatást elolvastam, tudomásul vettem, azt megértettem. Módomban állt az eljárás előnyeiről, 
hátrányairól, annak alternatíváiról, a lehetséges szövődményekkel és a szóba jöhető kezelési eljárásokkal kapcsolatban 
további kérdéseket feltenni. Ezzel a lehetőséggel éltem, kérdéseimre részletes, kielégítő választ kaptam, azt 
megértettem, tudomásul vettem. További kérdést nem tettem fel. A szükségessé váló vizsgálatok, beavatkozások 
elvégzéséhez, továbbá az altatással kapcsolatos tevékenységbe beleegyezem, ezeknek esetleges szövődményeiről, 
kockázatairól, különösen: ………………………… tájékoztatást kaptam. Kérem a műtét elvégzését. 
Megértettem, hogy beleegyezésemet indoklás nélkül visszavonhatom. 
 
A velem közölt tájékoztatást megértettem, azzal kapcsolatban további kérdésem nincs. Ezt meghaladóan további 
tájékoztatás iránti igényem nincs, arról lemondok. 
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beteg olvasható aláírása  vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
Beteg neve: #!NEV;  Törv.képv. neve:  
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme:   #!BVAROS; #!BUTCA;  Lakcíme:  
 

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




