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I.
AláírásommaI megerősitve kinyi|vánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykeze|ése-n részIeteiről, különösen
pedig gyógyulási kilátásaimrÓI nem kilvánok rész|etes felvilágosítást kapni, Ezért a döntéseket kezelőorvosaimra
bízom.
(Ezt a nyilatkozatot - elfogadás esetén - kézírásával megisméte|ten leírva, majd i láírva, erősítse meg. E
megerősítő nyiIatkozat hiányában a tájékoztatásáról va|ó |emondása érvénytelen.)

II.
1. Az Ön betegség€, a beavatkozás indoka (amennyiben már ismert), latinul / magyarul:

Folyadék felszaporodása a hasüregben
A hasi foIyadék felszaporodás különböző betegségekben előfordulhat, lebocsátásával á lapo§a,lulás érhető el,

il|. a folyadék minőségének elemzésével gyógyításhoz kapható segítség.
SZükég szerint műanyag drain (cső) kerül behelyezésre a hasüregbe, hogy a folyadék lebocsÉ tható legyen,

akár több |épésben, vagy a hasüreg átmosására van lehetőség (pl. traumás vérzés, traumás zsigeri szerv sérü|és
esetén, vesee|égtelensé9ben, stb. ).

2. A javasoIt gyÓgymódról, meIy (magyarul): haspunkció-hascsapolás (hasüregből f-Jlyadélcayülem
eItávo|ítása)

A beavatkozás menete:
A beavatkozás e|Őtt a vérzékenységi laborparaméterek el|enőrzésre, ha kel| rendezésre ker jlnek.

A beavatkozást végző orvos mindent mond, hogy mikor mi történik, mit fog érezni. A fektetéssel készítik
e|Ő a csapoláshoz (pl. á9y szé|ére feküdjön hanyatt, áqyvég kb, 45 fokban, fé|ig ülő helyze:ben). A szúrás he|yének
fertőtlenítése, majd steril fedése következik. He|yi érzéstelenítővel a bőr, a bőr alatti részek érzéstelenítésre
kerü|nek. Ennek beadásakor feszitést, csípést érezhet, a későbbiekben inkább kellemetlerséget, -ájdalmat nem. A
szúrótű vezetődrÓ!ának kihúzása után, ha fo|yadék ürül, a műanyag kanült bevezethető a tűn keresztül, vagy csak
fecskendőbe stb. nyerhető minta, Ha hasi draint-csövet ke|l behelyezni, az a bőrhöz rögzítésre, m:jd steril kötéssel
fedésre kerü|. A cső végére gyűjtőzsák kerü| elhelyezésre, vagy átmosás esetén steri| be- és kifo|yó rendszer,
fo|yadékirányító csap, steri| öblítő oldat.

2.a Javasolt gyógymód kockázatai, szövődményei :

Mint minden beavatkozásnak ennek is megvannak a veszé|yei, szövődményei. A vérzésveszely, a lasi szervsérülés.
Ennek megelőzését szolgálja: nagy fokban tágu|t belek esetén gyomorszonda, ill, szélcső behelyezése, vagy az
elŐzetes hasi műtét következtében |étrejött összenövéseknél radiológus segítségéveI ultrah ingos wúráspont
küelö|ése, Beavatkozás előtt a hÚgyhólyagot ki ke|l üríteni, szükség szerint akár katéterezéssel is. Súlyos
szövődményné| sebészi feltárás, véradás is szükséges |ehet. Fertőzés kia|aku|ásának megeljzésére, pl.
bőrfertőtlenítés, naponkénti steril kötés cserék történnek. A szúrás he|yén, a hasi folyadék szivárgi sa a
Ieggyakoribb szövődmény, me|y csökkenthető hanyatt fekvésben töltött ágynyugalommal, nyomókötéssel, esetleg
összeöltéssel.
A multirezisztens kórokozókkal történő ko|onjzációl fertőzés a betegel|átás, kórházi kezelés során rem zárható ki.

2.b Javasolt gyógymód elmaradásának következményei:

2.c Helyette alkalmazható 9yó9ymódokról :
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3. A javasolt gYÓgymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb szövődményeiről és várható következményeiről
szÓban fe|tett kérdéseimre is megfe|e|ő vá|aszt kaptam keze|őorvosomtól, és kellő idő á|lt rendelkezésemre ahhoz,
hogY szabadon döntsek arról, mi|yen kezelést szeretnék. Tájékoztattak arról, hogy keze|őorvosom folyamatosan
kész engem ál|apotomró|, ilIetve annak vá|tozásairól megfelelően tájékoztatni.
Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is e|őfordulhatnak a fenti előre nem |átható szövődmények,
melyek a várható gyógyeredményt, (gyógytaftamot) kedvezőt|enül befolyásoIha§ák.

4. Tudomásu| veszem, hogy jogom Van a felajánlott keze|ések bárme|yikének vagy mindegyikének elutasitására, Ez
esetben a kezelésem során, a visszautasítás miatt bekövetkező szövődményekért, illewe a gyógyeredmény
alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a keze|ését nem fogadtam el, a felelősség aló| felmentem.

5. A felvi|ágosítást megértettem, megismeftem az ajánlott és mtrs s"oba jövő keze|ési eljárás e|őnyeit, hátrányait
is, további kérdésem nincsen.
a,) A fentiek a|apján a felaján|ott beavatkozást / műtétet / gyógymódot*

. elfogadomx* (A kezelésbe, műtétbe való beleegyezésemet a tájékoztatás alapján minden kényszer-
tő| mentesem adom.)

. visszautasítomx x

b.) A műtéti keze|és során a beavatkozás kiteúesztésébe (éleWeszély, súlyos egészségkárosodás, feltárt,
előzőleg nem ismert e|változás esetén)
. beleegyezemxx
. nem egyezem bele*x

c.)
. Beleegyezem x*
. visszautasítom* *

hogy a műtőben, vagy keze|őben oktatási célbó| egészségügyi szakemberek, tanulók |ehessenek je|en.

d,)
. Beleegyezem*x
. visszautasítomx x

hogy a műtét, vagy beavatkozás menetérő| fénykép, vagy videofelvéte| készüljön, azzal a kikötéssel, hogy a
készü|t fe|véteIen szemé|yem nem vá|ik felismerhetővé.

Szolnokr..,.........

A kezelő /műtétet végzől orvos
a|áírása, azonosító bélyegzője

Szóbe|i nyilatkozat, vagy + + a|áírás esetén:
E|őttünk, mint tanú k előtt:

1.) Név:

2.) Név:

A beteg / törvényes képviselője /
nyilatkozattételre jogosult aláírásaxx

TöNényes képvise|ő oIvasható neve:

Szem. ig. szám:

Szem. ig. szám:

*Az egészségü9yről szóló 1997. évi cLIv. törvény rendelkezései alapján cselekvőképtetenek (pl.
gyermek) esetében az önrendelkezési jog nem gyakürolh-i{;-

xxA megfelelő rész aláhúzandó!
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