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TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT TERVEZETT MŰTÉTI BEAVATKOZÁSRÓL 
KONZERVATÍV MYOMA MŰTÉT 

 
 

Név: #!NEV; Törzsszám: #!TORZSSZAM; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; Felvéve: #!FELVIDO; 
Cím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA;   
 
A műtét lényege, hogy a méhben lévő, előzőleg diagnosztizált (UH vizsg., vaginális vizsg.) jól körülhatárolt 
solitaer vagy néhány kisebb subserosus myomagöböket eltávolítjuk úgy, hogy a méhtestet nem vesszük ki. 
Ezt a műtétet hasmetszésből végezzük. A műtét eredményeképpen a myomagöböket eltávolítjuk, de a méh 
megmarad, így havivérzés és későbbiekben akár fogamzás is várható. Ezért a megfelelő védekezés indokolt 
a későbbiekben. A műtét időtartama átlagosan 1 óránál nem több, kisebb megterhelést jelent, mintha az 
egész méhet eltávolítanánk. A műtét után átlag 8 nap az ápolás. A műtét szövődményeként felléphet lázas 
állapot, a műtéti terület és a hasfal gyulladásos jelenségei, ritkán bélsérülés. 

Ezek a váratlan szövődmények a leggondosabb műtéti technika és tapasztalat mellett is előfordulhatnak, 
melyek megoldásához más szakterületek képviselőinek segítségét kérhetjük. 

 

A fenti tájékoztatást elolvastam, tudomásul vettem, azt megértettem. Tájékoztattak arról, hogy a 

fenti nyilatkozatban csak a legfontosabb szóbajöhető kezelési módokat említették meg. Módomban állt a 

szövődményekkel és a szóbajöhető 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 

hozzájárulok, kérem a műtét elvégzését. 
 

A velem közölt tájékoztatást megértettem, azzal kapcsolatban további kérdésem nincs. Ezt meghaladóan 
további tájékoztatás iránti igényem nincs, arról lemondok. 

 

#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
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 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! 




