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MŰTÉTI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 
Tisztelt #!NEV;! 
 

Bizonyára Ön is tudja, hogy minden orvosi tevékenység (műtét, orvosi beavatkozás) kockázattal jár, amelyet a 

betegnek vállalnia kell. Elvégzéséhez az Ön beleegyezése is szükséges. Ennek jogszerű megtételéhez alapfeltétel, 

hogy a beavatkozás valamennyi veszélyéről, esetleges következményeiről pontos ismeretei legyenek. 
 
Ennek megfelelően mi, a #!KORHNEV; Traumatológiai Osztály orvosai arra kérjük Önt, hogy gondosan 
tanulmányozza át a betegségére, sérülésére vonatkozó ismertetésünket, amely részletesen tartalmazza az orvosi 
beavatkozás elvégzésének és/vagy elmaradásának előnyeit, hátrányait, veszélyeit, a szövődmények lehetőségét. 
 
Operáló orvosa mindent megtesz azért, hogy a lehetséges szövődmények ne következzenek be. Ugyanakkor fel kell 
arra is hívnunk figyelmét, hogy a felsorolás nem terjedhet ki az összes lehetséges szövődményre, azok közül csak a 
legfontosabbakat, illetőleg a leggyakrabban előforduló esetköröket említheti, amelytől az Önnek adott szóbeli 
tájékoztatás átfogóbb, részletesebb volt és kiterjedt a szövődmények bekövetkezési gyakoriságának ismertetésére is. 
 
Módja nyílik arra is, hogy a fájdalommentes kezeléshez szükséges érzéstelenítő eljárásokat megismerve altató 
orvosával kiválassza az Önnek leginkább megfelelő módszert, amennyiben ez lehetséges. 
 
Ha a személyes megbeszélés során a mellékletekben leírt tájékoztatóval vagy kezeléssel kapcsolatban kérdése lenne, 
igényének megfelelően szívesen nyújtunk további felvilágosítást. 
 
Előre nem látható körülmények, szövődmények a korábban tervezett műtéti eljárás megváltoztatását tehetik 
szükségessé. Amennyiben ez a műtét alatt nem beszélhető meg (pl. altatásban végzett műtét alatt) az orvostudomány 
szabályait követjük annak ellenére, hogy a műtétet megelőző megbeszélés során erről a lehetőségről nem esett szó. 
 
Ha a szóbeli és írásos tájékoztatás megtörtént, lássa el kézjegyével a Beleegyezési nyilatkozat”-ot. 

 
Általános veszélyek és szövődmények ismertetője 
 

Műtét közbeni veszélyek: 
A műtéti területben futó nagyobb erek sérülésének – komoly, akár az életet is veszélyeztető vérzés – veszélye, esetleg 
a végtag elvesztése (amputációja). 
A műtéti terület vagy végtag idegeinek sérülése – bénulás lehetősége – amely lehet átmeneti és végleges. 
 
A végtagműtétek egy részét a vérkeringés kirekesztésével, vértelenségben kell végezni. A vértelenítő mandzsetta – 
annak ellenére, hogy nyomását a műtét során nyomásmérő segítségével állandóan ellenőrizzük. – váratlan 
nyomásemelkedéskor az idegek nyomásos károsodását okozhatja. Ez átmeneti vagy tartós, részleges vagy teljes 
mozgás – érzéskiesési tünetekben nyilvánulhat meg, de ezek a panaszok az esetek túlnyomó többségében önmaguktól 
rendeződnek. 
 
Műtét után fellépő szövődmények: 
 
Izületi mozgások beszűkülése, izomsorvadás, thrombosis, ill. gyulladásos szövődmények – fertőzés. A gyulladásos 
szövődmény, gennyedés időleges vagy végleges, a műtétet és annak eredményét veszélyeztető szövődmény lehet. 
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Műtét utáni általános szövődmények lehetnek: 
 
I. vizelési képtelenség esetén katéterezés után húgyuti fertőzés 
II. tüdőgyulladás, felsőlégúti hurut 
III. felfekvés 
IV. thrombosis – sebészeti, de különösen ortopédiai és baleseti sebészeti műtétek után az alsó végtagokban vérrög, 

úgynevezett thrombus képződhet, amely egyes esetekben nagyfokú, olykor maradandó végtag megvastagodással, 
keringési zavarral járhat. A vérrög elszabadulása a tüdőben akár halálos kimenetelű elzáródást is okozhat 

V. fémlazulás, fémtörés – ha a műtét közben a rögzítésre fémanyagot használunk, ennek eltörése, ill. nemkívánatos 
szöveti reakciója előfordulhat. 

 
 

Műtéti beleegyezési nyilatkozat műtétek, valamint orvosi beavatkozások végzéséhez 
 
 
 

Név: #!NEV; TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA; 

Törvényes képviselő neve:  jogcíme: 
 

Diagnosis, tervezett kezelési mód: 
 
A Beleegyezési nyilatkozathoz tartozó felvilágosító ismertetőt elolvastam és megértettem. Kezelőorvosom a 
személyes megbeszélés alkalmával is tájékoztatott betegségemről, sérülésemről. A tervezett műtétről, illetve orvosi 
beavatkozásról, annak várható eredményéről, az előforduló szövődményekről, annak kóros hatásairól és a helyette 
alkalmazható gyógymódokról is részletes felvilágosítást kaptam. A magyarázatot megértettem és minden ezzel 
kapcsolatos kérdésemre kielégítő választ nyertem, kellő idő állott rendelkezésemre ahhoz, hogy kezelőorvosom 
folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően felvilágosítani. 
 
Mindezek alapján a tervezett és ajánlott orvosi beavatkozásba, műtétbe beleegyezem, sőt kérem azt. Amennyiben a 
kezelés vagy műtét közben valamilyen kiegészítő, a műtétet kiterjesztő tevékenység szükséges, egészségem 
érdekében, kérem azok elvégzését is. 
 
Jelen nyilatkozattal egyben a műtéthez szükséges érzéstelenítő eljáráshoz is hozzájárulásom adom. Ennek módjáról, 
valamint veszélyeiről a fentiekhez hasonlóan felvilágosítást kaptam. 
 
Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének elutasítására. Ez 
esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény 
alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadom el, a felelősség alól felmentem. 
Végezetül kijelentem, hogy az orvosi beavatkozáskor szükséges vérátömlesztést vagy emberi vérből készített 
anyagok, gyógyszerek beadását nem ellenzem. Aláírásommal megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem 
természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásairól nem kívánok részletes 
felvilágosítást kapni. Ezért a döntéseket kezelőorvosaimra bízom. (ezt a nyilatkozatot – elfogadása esetén – 
kézírásával megismételten leírva, majd aláírva az okirat végén kérjük erősítse meg. E megerősítő nyilatkozat 
hiányában a tájékoztatásról való lemondása érvénytelen.) 
 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 .......................................................................... 
 tájékoztatást adó orvos 
 
 
beteg olvasható aláírása  vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
Beteg neve: #!NEV;  Törv.képv. neve: #!HNEV; 
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme: #!HIRSZAM; #!HVAROS; #!HUTCA;  
 

(1) cselekvőképtelenség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá! 
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A kezelő orvos által javasolt és tervezett műtétbe, illetve orvosi beavatkozásba nem egyezem bele, mégha ez 

egészségem vagy akár életem is veszélyezteti. Mindezt felelősségem teljes tudatában jelentem ki, annak ellenére, 
hogy orvosaim személyes megbeszélés során a kezelés elmaradásának kóros következményeiről, hátrányáról 

tájékoztattak. 
 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 
 .......................................................................... 
 tájékoztatást adó orvos 
 
 
beteg olvasható aláírása  vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
Beteg neve: #!NEV;  Törv.képv. neve: #!HNEV; 
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme: #!HIRSZAM; #!HVAROS; #!HUTCA;  
 

(1) cselekvőképtelenség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá! 

 
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: #!AKTUSERNEVE; #!AKTUSERKODJA;) 




