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TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT  
                      TERHESSÉG-MEGSZAKÍTÁSRÓL 

 

Név: #!NEV; Törzsszám: #!TORZSSZAM; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; Felvéve: #!FELVIDO; 
Cím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA;   

 

Ön a Családvédelmi Szolgálat védőnőjével történt megbeszélést követően azzal az elhatározással érkezett osztályunkra, hogy a 
kialakult válsághelyzet, vagy egészségügyi ok miatt kéri terhességének megszakítását. Nem szeretnénk, ha úgy érezné, hogy ezen 
felvilágosító szándékú tájékoztatónkkal ismételten befolyásolni, esetleg megnehezíteni kívánjuk döntését. Kötelességünknek tartjuk 
azonban, hogy ismertessük Önnel a terhesség-megszakítás lehetséges, előre nem látható azonnali, korai és késői szövődményeit. 

 
Mindenekelőtt szeretnénk megnyugtatni, a műtét altatásban történik. A megszakítást valamennyi esetben egyéni elbírálás szerint (a 
terhesség nagysága, korábbi terhességek, a szülés), a lehetőségektől függően a legkíméletesebb, legkevesebb késői szövődményt 
eredményező módszerrel végezzük el. Szükség esetén a méhszáj tágítását lamináriával, a méhszájba helyezett 10-12 óra alatt 
nedvesség hatására megduzzadó pálcika segítségével végezzük, ilyenkor a beavatkozás egy nappal hosszabb bentfekvést igényel. A 
legnagyobb körültekintés ellenére is igen ritkán, előfordulhatnak szövődmények. A műtét során bekövetkezhet a méh falának 
átfúrása, olyan vérzést eredményező sérülése, amely bizonyos esetekben csak tartós megfigyelést, máskor azonban hasi műtétet, 
annak során a serülés ellátását, esetlegesen a méh eltávolítását teszi szükségessé. A műtét után néhány nappal, 1-2 héttel további 
komplikációként jelentkezhet alhasi fájdalom, lázas állapot, vérzés, a méhnyálkahártya, a petevezetők gyulladása, a pete 
mellékrészeinek visszamaradása. A terhesség-megszakítás egyik szövődménye lehet, hogy a terhesség a gondosan elvégzett műtét 
ellenére sem szakad meg, hanem folytatódik. Ezért is igen fontos az Ön részvétele a műtét utáni ellenőrző vizsgálaton. Ezen 
esetek gyógyszeres kezelést, vagy ritkán a műtéti beavatkozás megismétlését teszik szükségessé. A terhesség-megszakítás késői 
szövődménye lehet meddőség, ismétlődő vetélés, koraszülés, a méhlepény tapadásának rendellenességei, igen ritkán a menstruáció 
elmaradása. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fent említett szövődmények a terhesség-megszakítása kapcsán igen ritkán jelentkeznek 
és nem tekinthetők orvosi hibának, hanem a beavatkozással együtt járó veszélyek. 

 

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, továbbá az altatással kapcsolatos tevékenységbe beleegyezem, ezeknek esetleges szövődményeiről 

tájékoztatást kaptam. 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! 




