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BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÍVKATÉTEREZÉSRŐL 

 
Tisztelt Betegünk! 
 
Ön a panaszai és az eddigi orvosi vizsgálatok alapján feltehetően olyan szív-, érrendszeri megbetegedésben 
szenved, amelyben nagy valószínűséggel nem elégséges az eddigi gyógyszeres kezelés folytatása. Az Ön 
életének nagyobb biztonsága, jobb életminősége valószínűleg csak műtéti megoldással biztosítható. 
Arról, hogy a betegség gyógyítható-e műtéttel, és arról, hogy milyen szívműtét szükséges az Ön 
betegségének gyógyításához, csak szívkatéteres vizsgálat alapján lehet eldönteni. Ezt a vizsgálatot steril 
körülmények között, éber állapotban, erre a feladatra speciálisan kiképzett orvosok és műtősnők végzik 
világszerte- így hazánkban is. A vizsgálat fekvő állapotban, az u.n. szívkatéteres laboratóriumban történik. 
Izolálás (steril lepedőkkel való letakarás a fej kivételével) után általában a jobb combartéria felől, helyi 
érzéstelenítésben, vékony steril egyszer használatos műanyagcsövecskéket, az u.n. szívkatétereket vezetünk 
fel az ereken az Ön szívéig, s azokon keresztül mérjük a szíven belüli nyomásokat és sugárfogó 
kontrasztanyagot adunk be, miközben röntgen felvételeket készítünk. 
Fenti eljárás kapcsán megállapíthatók a szív veleszületett és szerzett betegségei, a koszorúerek szűkületei, 
vagy elzáródásai. 
A vizsgálat tehát feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön sorsáról –az Ön érdekében- helyes döntést 
hozhassunk. 
Mindamellett, mint minden orvosi beavatkozásnak, a szívkatéteres vizsgálatnak is vannak meghatározott 
veszélyei, amelyek szakszerű végzés esetén is előfordulhatnak, s ezt a kockázatot Önnek tudomásul kell 
vennie. 
 
Ezek a következők: 
 
I. A bajmegállapító (diagnosztikus) katéterezés kapcsán halál következhet be a vizsgált betegek 1-2 
ezrelékében –azaz ezer vizsgált beteg közül 1-2 beteg meghalhat tökéletes kivitelezés ellenére is. 
II. A beteg szívbillentyűről a vizsgálat kapcsán meszes, a szívüregből alváladékos részecske szakadhat le, 
amely az agyi erekbe kerülve agyi sérülést okozhat, de súlyosabb formáik maradandó károsodást is 
okozhatnak, vagy halálhoz is vezethetnek. 
III. Szintén elvétve, de előfordulhat súlyosabb allergiás reakció a beadott kontrasztanyagra, vagy egyéb 
gyógyszerre, amely végzetes is lehet. 
IV. Előfordulhat, hogy a beavatkozás során olyan szív- vagy érsérülés keletkezik, amely miatt aktuálisan 
vérátömlesztés, sőt sürgős műtét is szükségessé válhat –természetesen azok plusz kockázataival együtt. 
Alvadásgátló kezelés alatt álló betegnél ez a szövődmény természetesen könnyebben létrejöhet. 
V. Minden társbetegség –kivétel nélkül- fokozza a szívkatéterezés kockázatát, mert bár a vizsgálat 
általában nem megterhelő, az eltitkolt betegségek (pl.: epilepsia, AIDS, stb..) váratlan szövődményeket 
okozhatnak, melyek eredményes gyors kezelése az eltitkolt betegség ismerete nélkül nem lehetséges. 
VI. Bár tökéletes korszerű gépekkel és erre a célra gyártott steril eszközökkel dolgozunk, ezek extrém 
ritkán, de meghibásodhatnak vizsgálat közben is. Az eszközök meghibásodása általában uralható az operatőr 
által, de lehetséges olyan hiba is, mely nem javítható, s akár életveszélyes komplikációt okoz. 
VII. Amennyiben Ön koszorúér megbetegedésben szenved, s annak szakmailag helyes és választott 
gyógymódja a ballonos koszorúér-tágítás (idegen néven: PTCA) tudnia kell, hogy annak halálos kockázata 
1%. Ha a tágítás kapcsán olyan komplikáció következik be, amely katéteres módszerrel nem uralható, akkor 
sürgős, vagy azonnali szívműtét is szükségessé válhat, immár magasabb kockázattal. Ennek valószínűsége 
kb.: 2%. Szintén kb.: 2% a valószínűsége annak, hogy a beteg a PTCA kapcsán infarktust szenved el –annak 
közismert következményeivel együtt. Vannak olyan kötelezően használandó gyógyszerek a 
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koszorúér-tágítás alatt, amelyek igen ritkán ugyan, de komoly mellékhatásokkal (pl.: vérképzőrendszeri 
eltérések) is rendelkezhetnek. 
VIII. A modern gépek mellett ugyan gyakorlatilag elhanyagolható, de nem titkolható sugárterhelést is 
jelent minden szívkatéteres beavatkozás. 
 
Az Ön kezelőorvosai a várható haszon és komplikációk arányát az Ön esetében kedvezőnek ítélik, vagyis a 
kockázat kisebb, mint a vizsgálattól várható információ haszna. Nem találtak olyan okot, mely miatt azt 
feleslegesnek, vagy elfogadhatatlanul magas kockázatúnak tartanák. A vizsgálatot az Ön érdekében 
szükséges elvégezni, ha Ön erre vállalkozik. 
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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! 




