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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
HASFALSÉRV 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 alapján Önnek hasfalsérve van. A sérvkapun keresztül hasüregi képletek pl.: 
bélkacsok kerülhetnek a sérvtömlőbe, ami a hasfal körülírt elődomborodását okozza. Amennyiben a sérv 
nem valamilyen műtét, vagy sérülés után keletkezett, akkor általában veleszületetten „gyenge” 
hasfalterületeken szokott keletkezni. Az izom és a kötőszöveti gyengeség, valamint a nem ritkán elhízás 
következtében létrejövő hasűri nyomásfokozódás szokott ehhez vezetni. 
 
A hasfali hiány alapján megkülönböztethetünk: 
- Köldöksérvet, ez a köldökgyűrű kitágulása következtében jön létre; 
- Felsőhasi sérvet: ilyenkor a hasizmok közötti lemezen szokott a nyílás létrejönni. 
- Alsó hasfal sérv 
 

A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei:  

Amennyiben a sérvkapu a sérvtartalmat erősen leszorítja, bélelzáródás, vagy bélfal elhalása, hashártyagyulladás, bélbénulás jöhet 

létre. Ezek életveszélyt jelentenek. 

Látszólag ártatlan hasfalsérvek egyéb, súlyosabb hasüregi megbetegedések kísérői lehetnek. A sérvet a 
szövődmények bekövetkezése előtt tanácsos operálni, az magától soha meg nem szűnik, idővel egyre 
nagyobb lesz. A sérvkötők, haskötők segédeszközök, a betegséget nem gyógyítják. 
 
Műtéti eljárások:  
Műtétkor a sérv tartalmát (pl.: a beleket) a hasüregbe visszahelyezzük és a sérvkaput zárjuk. Ehhez 
általában saját szöveteket használunk fel; csak akkor alkalmazunk idegen anyagot (pl.: műanyag hálót), ha 
a saját szövetek a sérvkapu zárására nem alkalmasak. 
 
Lehetséges szövődmények:  
Valamely beavatkozás abszolút veszélymentességét egyetlen orvos sem garantálhatja. Az orvosi 
beavatkozások általános veszélyei, pl.: fertőzések, thrombosisok, embóliák (érelzáródások), szerv-, ideg-, 
érsérülések, utóvérzések azonban – hála az orvostudomány fejlődésének – egyre ritkábbak. Többet is tudunk 
tenni, mint régebben. 
A súlyos műtéti szövődmények igen ritkák. Nagyobb veszély, ha a sérv kizáródott, különösen, ha a 
kizáródás óta hosszabb idő telt el. Nehezíti a sebész dolgát a nagyfokú elhízottság. 
Eredményes és jól végzett műtét után is előfordulhat a sérv kiújulása. Utóbbi előfordulásának 
gyakorisága nagymértékben függ attól, hogy a beteg az orvos utasításait megtartja-e. 
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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. 

 
Kérjük beleegyezését: 
Hogy a műtétet Önön elvégezhessük, továbbá, hogy amennyiben a műtéte közben annak tervét, 
kiterjedését, meg kell változtatnunk, azt megtehessük. Utóbbira azért van szükség, mivel a műtét 
felfüggesztése, a kiterjesztés elhalasztása az Ön számára újabb megterhelést (pl.: újabb altatás) tenne 
szükségessé. 
 
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! 




