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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT EMLŐDAGANAT 

MŰTÉTEKHEZ 
 

Igen 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:  
Az elvégzett vizsgálatok az Ön emlőjében csomót igazoltak. Az esetek nagy részében az ilyen csomók 
jóindulatúak, a mirigyállomány vagy a kötőszövet túlszaporodásából származnak. A végső biztos diagnózist 
ilyen esetekben csak a csomó eltávolítása után végzett szövettani vizsgálat eredményezi. 
 
A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei:  
A fentiek miatt ezért minden - még a jóindulatúnak tartott – csomó is eltávolítandó. Az elváltozás rosszindulatú 
volta esetében is fennáll a teljes gyógyulás lehetősége, ha azt időben felismerjük és megfelelő sebészi eljárással 
gyógyítjuk. A legkisebb csomók is veszélyt rejthetnek magukban! Nem rendelkezünk olyan módszerrel, diétával, 
gyógyszerrel, amely a rákos átalakulást megakadályozná. 
 
Műtéti eljárások:  
Az elváltozás nagyságától, kiterjedésétől, főleg azonban mikroszkópikus szerkezetétől függ, hogy 
szorítkozhatunk-e csupán a csomó eltávolítására. Amennyiben a szövettani vizsgálat eredménye azt 
szükségessé teszi, a megbetegedett emlőt el kell távolítani, hogy a daganat további növekedését 
megakadályozzuk. Ilyenkor a hónalj nyirokcsomókat is megvizsgáljuk, és szükség szerint eltávolítjuk. 
Csonkoló műtét végzése esetén későbbiekben van mód plasztikai műtéttel a hiányt pótolni. 
 
Lehetséges szövődmények:  
Valamennyi sebészeti eljárás eredményéért, ill. teljes szövődménymentességéért az orvos felelősséget 
nem vállalhat. Az orvosi beavatkozások általános veszélyei, mint a vérrögképződés, annak továbbsodródása, 
sebgyógyulási zavarok – hála az orvostudomány fejlődésének ma már sokkal ritkábban fordulnak elő. 
Többet is tudunk tenni, mint régebben. 
 
Egyszerű csomóeltávolítás esetében a metszést úgy ejtjük, hogy a heg a későbbiekben lehetőleg kevéssé 
legyen látható. Az egész emlő eltávolításakor igyekszünk elkerülni azt, hogy a vállizület a későbbiekben 
mozgásában korlátozott legyen. Ennek ellenére lehetséges, hogy nagyobb beavatkozás után több héten 
keresztül szükség van gyógytornára. Nagyon ritka az idegsérülés, melynek következtében előfordulhatnak 
kisebb mozgási és érzészavarok. A hónalj zsír – és nyirokszövetek eltávolítása után - különösen, ha 
besugárzásra is szükség van – néha a kar duzzanata figyelhető meg, ha ritkábban is, mint a régi, igen 
kiterjesztett műtétek után. Ezt a duzzanatot főleg nyirokpangás okozza, melyet speciális pólyázással, 
masszázzsal, gyógyszerekkel néha előnyösen befolyásolhatunk. 
 
Utókezelés szükségességét (besugárzás, gyógyszerek) minden esetben egyénileg ítéli meg az orvos. Minden 
emlőműtét után hosszú időn keresztül szükség van rendszeres utóvizsgálatra, hogy a betegség esetleges 
kiújulását megelőzzük, vagy időben észleljük.  
 
Tudjuk, hogy az emlő eltávolítása átmenetileg komoly lelki problémákat okozhat. Kérjük, legyen 
meggyőződve, hogy ezen eljárást csak akkor végezzük, ha arra az Ön gyógyulásához feltétlenül szükség 
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van. A kielégítő tartós eredmény csak akkor várható, ha a megfelelő műtétet megfelelő időben végezzük. 
 
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. 

 
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! 




