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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
VASTAGPBÉLPOLIPOK 

 

Név: #!NEV; Törzsszám: #!TORZSSZAM; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; Felvéve: #!FELVIDO; 
Cím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA;   
 
Tisztelt #!NEV; ! 
 
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 Ön esetében a vizsgálatok vastagbélpolipot állapítottak meg. 
Az ilyen polipok a nyálkahártya kiboltosulásai, melyek lehetnek egyedül előfordulók, vagy többesek. 
Vannak polipok, melyek semmilyen panaszt nem okoznak. Más esetekben előfordulnak bélvérzések. Ritka 
esetekben, ha a polip igen nagy, akár bélelzáródást okozhat. 
Vannak rosszindulatúan elfajuló polipok is. Különösen nagy rosszindulatú átalakulás veszélye az u. n. 
familiáris polyposis esetében. 

Dietas, vagy gyógyszeres kezelés az Ön esetében nem vezet eredményhez. Műtétet ajánlunk. 
 
Műtéti eljárások:  

A beavatkozás általában altatásban történik. Az eljárás milyensége függ a polip(ok) elhelyezkedésétől. A 
végbélben lévő polipok a végbélnyíláson keresztül is jól hozzáférhetők, eltávolíthatók. Az esetleg 
rosszindulatúan elfajuló polipok távol az ép szövetben kerülnek eltávolításra. Ilyenkor általában a belet meg 
kell nyitni, vagy egy szakaszát el kell távolítani és az ép végeket egyesíteni. 
Az u. n. familiáris polyposis esetében, mivel a rosszindulatú átalakulás veszélye nagy, sor kerülhet az egész 

vastagbél kiirtására is. Ilyenkor a vékonybél utolsó szakaszával kell hasfali bélvendégnyílást készíteni. 

Erre azonban csak kivételes esetekben kerül sor. Operáló, illetve kezelő orvosa Önnel személyesen 

megbeszéli, milyen eljárás javasolt az Ön esetében. 

 
Lehetséges szövődmények:  
Valamely sebészeti eljárás eredményéért, illetve teljes szövődménymentességéért az orvos felelősséget 
nem vállalhat. Az orvosi beavatkozások általános veszélyei, mint a vérrögképződés, annak tovasodródása, 
sebgyógyulási zavarok – hála az orvostudomány fejlődésének ma már sokkal ritkábban fordulnak elő. 
Többet is tudunk tenni, mint régebben. 
A végbélnyíláson keresztül való polipeeltávolítást ritkán kíséri szövődmény. Előfordulhat kisebb – nagyobb 
vérzés a végbélből a műtét után, ami esetleg kiegészítő beavatkozást tesz szükségessé. Ritka a bélfal 
jelentősebb sérülése. 
Bélmegnyitásos beavatkozás után kialakulhat varratelégtelenség, hashártyagyulladás, tályogképződés, 

hasüregi vérzés. Végbélbeavatkozást kísérhet még potenciazavar, a záróizom elégtelen működése, 

vizelési probléma – csaknem mindig átmenetileg. 

 
 



BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT VASTAGPBÉLPOLIPOK Beteg neve: #!NEV; 
 
A kezelés kilátásai 
Az esetek túlnyomó többségében jók, igen jók a műtéti eredmények. Ez még a kezdődően rosszindulatú 

polipokra is vonatkozik. 

 
Kérjük, segítsen nekünk: 
- Vizsgálatainknál és kezelés közben; 
- Az Önnek feltett kérdések gondos megválaszolásában; 
- Adatok szolgáltatásával, melyek szükségesek lehetnek a szövődmények megelőzése céljából; 
- Az orvosi utasítások pontos betartásával. 
 
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! 




