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Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat aranyér műtéthez 
 

Igen Tisztelt Betegünk! 
 
A beavatkozáshoz, melyet Önön terveztünk, 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 belső aranyerek a normális "duzzadótestek" kitágulásai a záróizomnak a végbél felé való átmenetnél. Ezen 
duzzadótestek visszeres és verőeres érgomolyagokból állnak. Az aranyerek fájdalmat, égő érzést, viszketést, 
nedvedzést okozhatnak a végbélnyílásban. Jellemző tünet a székürítés végén megjelenő vérzés. 
Különösen kellemetlen következménye a bántalomnak a nyálkahártya előesése, ami széklettartási zavarokat, 
ellenőrzihetetlen széltávozást, a fehérnemű szennyeződését okozhatja. 
Az elsőfokú aranyerességet csak végbéltükrözéssel (proctoscopia) lehet igazolni. 
Másodfokú aranyerességnél a csomók előeshetnek. Ilyenkor azok ezt követően még maguktól visszahúzódhatnak. 
A harmadfokú aranyeresség részleges, vagy teljes állandó nyálkahártya - előeséshez vezet, de kézzel még a 
nyálkahártya visszahelyezhető. 
Negyedfokú aranyeresség esetében a csomók állandóan a végbél előtt helyezkednek el. Ez az állapot csak műtéttel 
szüntethető meg. 
Igen nagy aranyeres csomókban gyakran vérrögök keletkezhetnek, amit népiesen aranyér kizáródásnak neveznek. 
 
A kezelés lehetőségei 
A kenőcsökkel és kúpokkal való kezelés csökkenti ugyan a panaszokat, tartós gyógyulást azonban nem várhatunk 
tőlük.  
Az aranyerek megszüntetésének legfontosabb módjai: 

Ä az aranyerek injekciós elzárása (sclerotizálás) 
Ä gumigyűrű alkalmazása az aranyeres csomókra 
Ä a csomók műtéti eltávolítása, harmad, ill. negyedfokú aranyeresség esetében. 
Ä Az Ön esetébe műtéti megoldást  javaslunk. 

 
Műtéti eljárások 
Az aranyérműtéteket altatásban, vagy gerincérzéstelenítésben végzünk. Az odavezető ereket aláöltjük, hogy azáltal a 
vér odaáramlását csökkentsük. A műtét sebzést vagy nyitva hagyjuk, vagy elvarrjuk. 
Ritka esetekben a végbél alsó szakaszának a nyálkahártyáját teljes egészében plasztikázzuk (u.n. végbélplasztika) 
 
Lehetséges szövődmények 
Egy eljárás teljes rizikómentességéért egyetlen sebész sem vállalhat felelősséget. A műtéti szövődmény veszélye 
azonban az Ön esetében igen csekély. 
Ritkán a beavatkozás után vizeletürítési zavar jelentkezhet. Néha még több nappal a beavatkozás után is távozhat a vér 
a sebből. Amennyiben ez otthon következne be, jelentkezzék osztályunkon. A végleges sebgyógyulás hetekig is 
eltarthat, ez azonban már az Ön életvitelét alig befolyásolja.  
Kiterjedt beavatkozás után, különösen, ha ahhoz sebgyógyulási zavar is társul, a végbélnyílás heges maradhat, ami 
széklettartási nehézséget jelenthet, és kiegészítő műtétet tehet szükségessé. Ez azonban igen ritka. 
 
Gyógyulási kilátások 
Nagy aranyeres csomók esetében a műtét biztosítja a legjobb gyógyulási eredményeket. Kérjük vegye figyelembe, 
hogy tartósan jó eredményt csak a gondos utókezelés, az Ön együttműködése biztosíthat. Az egyes rendszabályokról 
(székletszabályozás, ülőfürdők) az osztályos orvos tájékoztatja Önt. Ügyelnie kell a tisztaságra, arra, hogy széklete 
lehetőleg pépes konzisztenciájú legyen, s ezt lehetőlegt hashajtókkal érje el. 
Kisebb aranyeres csomók egyes esetekben újra megjelenhetnek. Ezek többnyire műtét nélkül, a bennük levő erek 



Beteg neve: #!NEV; TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 

injektiós elzárásával eredményesen kezelhetők.  
Kérjük, amennyiben a fentieknél részletesebb tájékoztatást igényel, kérdezze osztályos orvosát. 
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;) 

 
 




