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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 végtag amputációt szükségessé tevő betegségekről:  
Amputációhoz az orvos csak akkor folyamodik, ha a konzervatív kezelés, vagy a végtagot megtartó műtéti 
eljárás már nem ígér eredményt.  
 
Szükséges lehet a végtag eltávolítása: 
- Daganatok, vagy tovaterjedő, nem uralható fertőzések esetében, ha azok a beteg életét fenyegetik. 
- Súlyos sérülések, égések, fagyások esetében. 
- Megszüntethetetlen, súlyos keringési zavarok esetében, melyeket érelmeszesedés, cukorbetegség idéz elő. 
Ezek kialakulásában jelentős oki, illetve súlyosbító tényező a dohányzás. 
 

Az eltávolítandó végtagrész nagysága függ a betegségtől, annak kiterjedésétől, súlyosságától. 

Kezelőorvosa Önnel személyesen megbeszéli az okot, amely az amputatiot szükségessé teszi, valamint azt, 
hogy a végtag milyen magasságban kerül amputatiora. 
Meg kell említenünk, hogy néha műtét közben kell az amputatio tervezett magasságát változtatnunk kell, 
mivel az elváltozás a feltételezettnél kiterjedtebb. 
 
A műtét: Altatásban, vagy u. n. regionális érzéstelenítésben a végtagot két izület között vágjuk át, így 
pl. combamputatio esetében a csípőizület, alkaramputatio esetében a könyökizület megmarad. A leválasztott 
testrész elvesztése végleges. Ennek következményeit az orvos Önnel készségesen megbeszélni. 
 
Lehetséges szövődmények: Lehetséges szövődmény nélküli orvosi beavatkozás nincs. A műtétek 
általános veszélyei, mint a vérrögképződés, annak az érpályában való tovasodródása, a sebfertőzés az 
orvostudomány fejlődése következtében ma már ritkán fordul elő és eredményesebben is tudunk küzdeni 
ellene. 
A műtét után előfordulhatnak utóvérzések. Különös gondosság ellenére előfordulhatnak olyan 
sebgyógyulási zavarok, amelyek további végtagrész amputatioját is szükségessé teheti. 

 
Utókezelés, késői következmények:  
A műtét után speciális utókezelés következik. Gyógytornász vezetésével a végtagcsonk hajlított 
állapotban való zsugorodását meg kell akadályozni. Csaknem minden amputatio után tapasztaljuk az u. n. 
„fantomfájdalmat” ilyenkor a beteg „érzi” az elveszített végtagot. 
Az idegvégződéseken u. n. „amputatios neuroma” keletkezhet, ami ugyancsak fájdalmas lehet. A 
lágyrészekben heges zsugorodás következhet be, amely esetleg műtéti korrekcióra szorul. 
 
Protézis: A műtét után igyekszünk az Ön számára megfelelő protézisről gondoskodni. A protézis 
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alkalmazásának az időpontját az orvos megbeszéli Önnel. Vannak azonban olyan esetek, amikor protézis 
nem alkalmazható. 
 
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! 
 
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: #!AKTUSERNEVE; #!AKTUSERKODJA;) 




