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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT A VASTAGBÉL DAGANAT 

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 alapján Önnek vastagbéldaganata lehet. A daganat okáról, keletkezéséről pontosat 

mondani nem tudunk. Kevés kivételtől eltekintve a vastagbél daganatai rosszindulatú elváltozások. 
 
A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei 
Az Ön betegségét dietával, gyógyszerekkel vagy egyéb módon meggyógyítani nem lehetséges, ezért azt műtéti úton kell 
eltávolítani. Utóbbi elmaradása esetén erős vérzések, bélelzáródás, valamint a daganatnak más szervekbe való belenövése, 
áttételképződés jöhet létre. 

 
Műtéti eljárások 
A műtét módja és a gyógyulási kilátások a daganat elhelyezkedésétől és nagyságától függenek. Célunk az egész elváltozás teljes 
eltávolítása, melyet a bél folytonosságának helyreállításával egészítünk ki. Csak ritkán vagyunk képtelenek utóbbit valamilyen 
okból kivitelezni. Ilyenkor vendégnyílás készítésére kényszerülünk. Ez lehet ideiglenes vagy végleges. A vendégnyílás – 
amennyiben arra kényszerülünk – az Ön életvitelét, családi és társadalmi életét nem befolyásolja, annak kezelését a betegek 
gyorsan megtanulják. Betegeinket ilyenkor öntapadós, eldobható, a hasfalra ragasztható, légmentesen záró széklettartállyal látjuk 
el. 
 

Lehetséges szövődmények 
Abszolút garanciát valamely műtét sikeréért egyetlen orvos sem vállalhat. Az orvosi beavatkozások 
általános veszélyei, mint a fertőzések, thrombosisok, emboliák, műtéti melléksérülések, utóvérzések az 
orvostudomány haladásával ma már ritkák, s ellenük a korábbiaknál sokkal többet tudunk tenni. A műtéti 
szövődmények annál ritkábbak, minél korábbi stádiumban operáljuk a beteget. Mint minden bélműtét 
esetében előfordulhat bélvarrat elégtelenség, amikor béltartalom kerül a hasüregbe. A műtét után 
előfordulhat bélbénulás, bélelzáródás, vizeletürítési zavar, férfiak esetében potenciazavar. Utóbbiak azonban 
igen ritkák. Ma már állítható, hogy az úgynevezett rosszindulatú vastagbéldaganatok időben végzett műtéttel 
gyógyíthatók. 

 
 
 
 
 
 
 
Kérjük, segítsen nekünk: 



Beleegyező nyilatkozat vastagbéldaganat műtéthez Beteg neve: #!NEV;
 

Ä Vizsgálatainknál és kezelés közben; 
Ä Az Önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában; 
Ä Adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából; 
Ä Az orvosi utasítások pontos betartásával. 
 
Kérjük beleegyezését 
Hogy a műtétet Önön elvégezhessük, 
Továbbá, hogy amennyiben a műtét 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;) 




