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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT TÁLYOGMEGNYITÁS RÓL A 
TESTFELSZÍNEN 

 
Beteg neve:#!NEV; TAJ - szám:#!TAJ_TAGOLT; 
Születési idő:#!SZULIDO; Lakcím:#!BVAROS; #!BUTCA; 
Anyja neve:#!BANYJANEVE; Kórterem/ágyszám:#!ELHELYEZES; 

 
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 esetében testfelszíni tályogot állapítottak meg. Ilyen tályogok általában 

baktériumok, gombák behatolása következtében alakulnak ki. Előfordulhat, hogy a test belsejében lévő 

fertőző góccal áll összefüggésben a tályog keletkezése. Felismerhető gyulladásos jelenségek gyakran először 

a nyirokcsomókban jelennek meg. Az ilyen gyulladás folyamán szövetszétesés alakul ki, amelyet a szervezet 

tályogfallal próbál körülvenni. A kezeletlen tályogok a lágyrészekben, a szomszédos csontokon, izületekben 

terjednek tova, károsíthatják az izmokat, idegeket és életveszélyes vérmérgezéshez vezethetnek. Ha a tályog 

kifelé, vagy testüregbe (húgyhólyag, bél) áttör, átmenetileg a panaszok csökkenhetnek, azonban ezzel a 

tályog nem szűnik meg. Nedvedző gennyes sipoly, rútító heg maradhat vissza. 

Injekciós tűvel történő punkció által a tályog általában csak részlegesen üríthető ki, tartós gyógyulást így 

nem tudunk elérni. Ugyancsak nem vezet eredményre a gyógyszeres kezelés. Ezért műtétet ajánlunk. 

 

A műtét 

Vagy altatásban, vagy helyi érzéstelenítésben a tályognak megfelelően a bőrön metszést ejtünk, hogy a 

genny eltávozhassék. Az elhalt lágyrészt, esetleg csontszövetet ilyenkor eltávolítjuk. A környezetbe (bélbe, 

csontokba) vezető sipolyokat feltárjuk, megszüntetjük. 

A műtéti sebzést nem varrjuk be, igyekszünk elérni, hogy a gyógyulás a tályog alapjáról induljon ki. A 

gyógyulás érdekében, mélyebb üregek esetében, draincsövet helyezünk be. Bizonyos esetekben u. n. öblítő 

draint alkalmazunk. 

 
Műtét után 
A tályog elhelyezkedésétől (pl.: végtagokon) sinezést alkalmazunk nyugalomba helyezés céljából. A 
végbélnyílás körül elhelyezkedő tályogok esetében ülőfürdőket, hashajtókat alkalmazunk. 

 
Lehetséges szövődmények 
A műtéti eljárás teljes sikeréért és szövődménymentességéért az orvos felelősséget nem vállalhat. Igen 
ritkán, bizonyos elhelyezkedésű tályogoknál erek és idegek sérülhetnek. A tályognyitás utáni első ill. 
második napon előfordulhat erősebb utóvérzés, melyet sebészileg kell ellátnunk. Ezáltal a sebgyógyulás 
zavart szenvedhet. Szerencsétlen esetben zsugorító hegek az izületek mozgását is korlátozhatják. 

 



Beleegyező nyilatkozat tályogmegnyitáshoz Beteg neve: #!NEV;
 

A kezelés kilátásai 

Általában a tályogok megnyitása után a panaszok gyorsan megszűnnek, a beteg gyorsan gyógyul. 

Előfordulhat azonban, hogy a gyógyulás hetekig tart, utóvizsgálatokra van szükség, gyulladásos 

maradványgócok, sipolyjáratok felderítésére. 
 
 

Kérjük, segítsen nekünk: 
 
Ä Vizsgálatainknál és kezelés közben; 
Ä Az Önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában; 
Ä Adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából (pl.: 

foglalkozási ártalmak); 
Ä 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! 

 
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: #!AKTUSERNEVE; #!AKTUSERKODJA;) 




