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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT  VAKBÉL MŰTÉTHEZ 
 
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 féregnyúlvány - gyulladást igazoltak. Ezen betegség diagnózisa 
gyakran nem könnyű. Hasonló tünetekkel járhatnak ugyanis a vastag és vékonybél, a petevezető, a 
petefészek, a környéki nyirokcsomók gyulladásai, továbbá a vese- és vesevezeték kövesség, epekövesség is. 
 
A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei 
A féregnyúlvány gyulladás bizonyos esetekben műtét nélkül is meggyógyulhat; előfordul azonban, hogy a 
tünetek újra jelentkeznek. Néha a betegség nagyon gyors lefolyású; a fal átfúródásához, életveszélyes 
hashártyagyulladáshoz, vagy tályogképződéshez vezethet. Mindennek következménye sepsis, bélbénulás, 
bélelzáródás is lehet. A lefolyás tehát kiszámíthatatlan és a beteget veszély fenyegetheti, ha a műtétet időben 
nem végezzük el. Amennyiben enyhébb esetben úgy határozunk, hogy várakozunk, akkor is Önt a 
legnagyobb óvatosságra intjük, s kérjük, ha állapota romlanék, sürgősen jelentkezzék. 
 
Műtéti eljárások 
A féregnyúlványt általános érzéstelenítésben távolítjuk el. 
Amennyiben a megbetegedés nem volt heveny, a környező hasi szerveken egyéb elváltozások után is 
kutatunk. 
 
Lehetséges szövődmények 
Abszolút garanciát a betegség kezelésével és a műtéttel kapcsolatban egyetlen orvos sem vállalhat. Az 
orvosi beavatkozások általános veszélyei, mint a thrombosisok, embóliák, melléksérülések, utóvérzések 
azonban – az orvostudomány haladása következtében – rendkívül ritkává váltak, s ma ellenük már sokkal 
többet is tudunk tenni, mint régebben. A tervezett beavatkozás általában egyszerű, messzemenően 
veszélymentes, eltekintve azon esetektől, amikor összenövések, vagy a féregnyúlvány szokatlan 
elhelyezkedése nehezíti a munkánkat. 
 



Beleegyező nyilatkozat vakbél műtéthez Beteg neve: #!NEV;
 
 

 
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;) 




