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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT A VASTAGBÉL UN. 
"DIVERTICULOSISA" ESETÉBEN VÉGZENDŐ MŰTÉTHEZ 

 
Tisztelt Betegünk! 
 
A beavatkozáshoz, melyet Önön tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy Ön dönteni tudjon, az alábbi 
ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a 
szóba jöhető szövődményekről. 

 
A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei:  
Az Ön estében a vizsgálatok vastagbél diverticulosist állapítottak meg. 
A diverticulumok – többnyire mogyoró nagyságúak – a vastagbél nyálkahártyájának a „kitüremkedései, ill. 
kiboltosulásai”, melyek nagy számban fejlődhetnek a vastagbelek egész hosszában. Különösen idős embereken 
fordulnak elő gyakran, de csupán az esetek 5%-ában okoznak panaszokat. 
 
A kezelés veszélyei:  
A diverticulumok gyulladásba jöhetnek (diverticulitis), sipolyokat képezhetnek (pl. húgyhólyaggal), vérzéshez, 
a székletürítés szabálytalanságaihoz vezethetnek. A gyulladásos gócok a szabad hasüregbe áttörhetnek, kialakulhat 
bélelzáródás. 

A kezelés eleinte diétából, a széklet szabályozásából és más, nem sebészeti eljárásból is állhat. 

 

Műtéti eljárások: 
A műtét célja az érintett bélszakasz eltávolítása és az ép bélvégek egyesítése varratokkal. Amennyiben bélátfúródás következett 
be, bél – vendégnyílás (többnyire időleges) készítése válhat szükségessé. Néha több beavatkozásra is szükséges lehet. A műtétet 
általában altatásban végezzük. 

 

Lehetséges szövődmények: Valamely sebészeti eljárás eredményéért, ill. teljes szövődménymentességéért 
az orvos felelősséget nem vállalhat. Az orvosi beavatkozások általános veszélyei (fertőzés, thrombosis, 
embolia, vérrög okozta érelzáródás), szerveknek, idegeknek, ereknek a sérülése, hála az orvostudomány 
fejlődésének, egyre ritkábban fordulnak elő. Többet is tehetünk ellene, mint régebben. 
Az első műtét utáni napokban utóvérzés léphet fel. Ritkán előfordulhat a bélvarrat elégtelensége, ami 
hashártyagyulladást okozhat. Ilyen esetekben újabb műtét válik szükségessé. 
 
A gyógyítás kilátásai:  
Amennyiben már a műtét előtt nem állnak fenn szövődmények (pl. hashártyagyulladás) a műtét 
általában eredményes. Ne aggódjék, ha átmenetileg bél – vendégnyílás készítésére van szükség. ma 
használatos segédeszközök lehetővé teszik, hogy a beteg zavartalanul éljen, társaságba, akár uszodába 
menjen. E kérdéssel kapcsolatban osztályos orvosa tanácsokkal rendelkezésére áll. 
 
Kérjük, segítsen nekünk: 

- Vizsgálatainknál és kezelés közben; 
- Az Önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában; 
- Adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából; 
- Az orvosi utasítások pontos betartásával. 

 
 
 
 



BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT A VASTAGBÉL UN. "DIVERTICULOSISA" ESETÉBEN VÉGZENDŐ 
MŰTÉTHEZ Beteg neve: #!NEV; 

 
A beteg nyilatkozata a felvilágosítás után (tegyen x-et): 

 A betegségre vonatkozó felvilágosításokat megkaptam 

 További kérdésem nincs 
 A megajánlott beavatkozásba beleegyezem 
 Szükségem lenne további felvilágosításra 
 A megajánlott beavatkozásba nem egyezem bele 

 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 .......................................................................... 
 tájékoztatást adó orvos 
 
 
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: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme:  
 

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




