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BETEGSÉGISMERTETŐ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
VISSZÉRMŰTÉTHEZ 

 
 

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:  
A betegség az Ön esetében, panaszai és a vizsgálatok alapján, a felületes alsó végtagi visszerek 
tágulása (varicositas). 
 
A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei:  
A visszeresség nem csak esztétikai probléma. A pangás által a végtagokban fáradtság érzés, ikragörcs, bőrelváltozások, visszatérő 
érgyulladások léphetnek felé, melyek végül is a lábszár kifekélyesedéséhez vezethetnek. Az ilyen fekély időről – időre kinyílik, 
egyre nagyobb lesz és végül is nem kezelhető eredményesen. 
Kezdődő visszértágulatok esetében szóba jöhet a visszerek injekciós elzárása, azonban csak a kisebb ereken. Teljesen kifejlődött 
visszértágulatok esetében ezen eljárástól jó eredmény nem várható. 
Ugyanez vonatkozik kifejezettebb visszeresség esetében a gyógyszeres, valamint a gumiharisnyával történő kezelésre. 
Műtétet csak az esetben ajánlhatunk, ha a mély visszeres rendszer ép. Ennek eldöntése megfelelő vizsgálatokkal történik. 
 
A műtéti eljárása:  
A műtét kapcsán a varicositas által érintett vénákat el kell távolítani. Ehhez metszést ejtünk a lágyékhajlatban, valamint kiegészítő 
metszést a combon és a lábszáron. Egy erre a célra készített eszközzel a károsodott vénákat kihúzzuk. 
Bizonyos esetekben elég lehet a vénáknak egy részét eltávolítani, illetve lekötni.A műtét után bepólyázott végtagokkal hamarosan 
felkelhet, mozoghat. A beavatkozást vagy altatásban, vagy gerincérzéstelenítésben végezzük. 
 

Lehetséges szövődmények:  
Valamely beavatkozás sikeréért, abszolút szövődménymentességéért az orvos felelősséget nem 
vállalhat. A beavatkozások általános veszélyei, mint vérrögképződés, annak érpályában történő 
tovasodródása az orvostudomány fejlődése következtében egyre ritkábbak és eredményesebben is tudunk 
ellenük védekezni. A műtét után előfordulhat utóvérzés, melyet esetleg sebészileg kell ellátnunk. 
A szomszédos idegvégződések esetleges sérülése a műtét után kisebb érzészavarokat okozhat, melyek 
többnyire átmeneti jellegűek. 
 
Ritkán előfordulhat az operált területen nyirokpangás okozta duzzanat, mely miatt több hónapig 
rugalmas pólyát, vagy erre alkalmas gumírozott harisnyát kell hordania, gyógyszeres és torna kezelésben 
kell részesülnie. 
Ritka esetben u. n. keloid keletkezhet a metszések helyén, mely kiemelkedő, esztétikailag kifogásolható 
hegképződést jelent. Ennek alkati okai vannak. 
 
 
Kérjük, segítsen nekünk: 
- Vizsgálatainknál és kezelés közben; 
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- 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! 




