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I.
Aláírásommal megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykeze|ése n részIc-teirő|, különösen
Pedi9 gyógyulási ki|átásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Ezéít a dönEseket kezelőorvosaimra
bízom.(Ezt a nyilatkozatot - elfogadás esetén - kézírásával megismételten leírva, majd a|áírva, erősítse meg. E
megerősítő nyiIatkozat hiányában a tájékoztatásáról va|ó lemondása érvénytelen.)

II.
1. Az Ön betegsége, a beavatkozás indoka (amennyiben már ismert), latinu| / magyarul:

2. A javasolt gyógymódról, mely (magyarul): 1. mellkas csapolás,xx
2. mellkasi cső behelyezésexx

A k|inikai állapota teszi ezt szükségessé:
1, kü]önböző folyadék felszaporodása a mellhártya lemezei között (vér, genny, nyirokolyadék)xx
2. műtéti beavatkozás a mellkasban a mellhártya lemezei közötti |evegő gyülem e|Évo|ítasa céljából a tüdő

visszatágulásának se9ítésére.*x

Mellkas csapolás kivitelezése:
A megfelelő (álta|ában ülő) testhelyzet felvétele után a bőr fertőtlenítését és a bőr alatti szövete < érzéstelenítését
kÖvetően a beavatkozást végző orvos tűt-vagy vezetődróttal ellátott szilikoncsövet vezet a mellkasba. A me|lhártya
Üregbe jutva a vezetődrót eltávolításra kerül, a szilikoncsöVet pedig mélyebbre Vezetjük es az oE |évő folyadékot
eltavolrluk, A folyadék lebocsátása után a bőr fertőtlenítése és steril fedése töfténik.

Mellkasi cső behelyezése levegő 9yülem eltávolítása céljából:
A szúrás he|ye leggyakrabban a mellkas o|da|só része, ritkábban az elü|ső-felső me|lkasfél. A bőr feftőtlenítése uün
steril borogatókkaI fedjük a behatolás helyét. A bór alá és szövetek közé érzéstelenió iljekciót adunk. Speciá|is
eszkÖzt vezetünk a melIhártyák közötti térbe, majd ennek belsejét e|távo|íWa kerül bevezetésre a műanyag cső. A
sikeresen behelyezett drain-cső csatlakoztatható a szilvókészülékhez. Jó működés esetér a cs6 a bőrhöz kerü|
rögzítésre ill. egy speciális öltés behelyezése töfténik, me|lye| a cső eltávolitásakor a bór összehuzása gyorsan és
biztonságosan kivitelezhető. Steri| fedőkötés kerül a szúráspont fölé.
A mellkasi csövet fo|yamatos szívásra he|yezzük, hogy a mellhártya |emezei összetapadhessanak. A cső megfe|e|ő
helyzetéről röntgen segítségével győződünk meg. A beteg állapotától függően több nap Itán kerüI eltávoltásra a
me|lkasi cső.
Me|lkasi cső eltávolításakor kel|emetlenséget érezhet, me|y csökkenthető mély légvételle| bent tartott levegő
melletti kihÚZáskor. A behelyezett speciá|is bőröltés megkötése ekkor történjk. A bőröltes eltávolítása 7-1o náp
mú|va lehetséges.

2.a Javasolt gyógymód kockázatai, szövődményei :

Mint minden beavatkozásnak ennek is vannak veszé|yei, szövődményei, melyet igyekszür* e|hártani, minimálisra
csÖkkenteni. Lehetséges szövődmények: vérzés a behelyezés he|yén, tüdősérülés, a mellLiegben futó ér sérü|ése,
rekeszizom Vagy hasi zsigeri szervek sérü|ése szúráskor. Fertőződés e|őforduIhat a szúús helyétő| a melIkaslg
bárhol. Rossz mellkasi cső he|yzet, bőr a|atti |evegőgyülem kia|akuIhat. A multirezisztens kóro <ozókkal történB
kolonizáció/ fertőzés a betege|látás, kórházi kezelés során nem zárható ki.

2.b Javasolt gyógymód elmaradásának következményei:
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2.c Helyette alkalmazható 9yógymódokról :

3.,A javasolt gyógymód kockázatairól, |ehetséges gyakoribb szövődményeirő| és várható következményeiről
szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam kezelőorvosomtól, és kellő ldő á|lt rendelkezésemre ahhoz,
hogY szabadon döntsek arrÓ|, milyen keze|ést szeretnék. Tájékoztattak anól, hogy kezelőorvosom fo|yamatosan
kész engem állapotomról, illetve annak változásairó| megfele|ően tájékoztatni.
Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak a fenti előre nem látható szövődmények,
melyek a várható gyógyeredményt, (9yó9ytaftamot) kedvezőtlenü| befolyásolha§ák,

4. Tudomásul Veszem, hogy jogom Van a fe|aján|ott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének elutasítására. EZ
esetben a kezelésem során, a Visszautasítás miatt bekövetkező szövődményekért, i|lewe a gyógyeredmény
alaku|ásáért azokat az orvosokat, akiknek a keze|ését nem fogadtam el, a fe|e|ősség alól felmentem.

5. A felvi|ágosítást megéftettem, megismertem az ajánlrltt és más s:ába jövő kezelési eljárás előnyeit, hátrányait
is, további kérdésem nincsen.
a,) A fentiek a|apján a fe|ajánlott beavatkozást / műtétet / gyógymódot*

. elfogadomxx (A keze|ésbe, műtétbe való be|eegyezésemet a tájékoztatás alapján minden kényszer-
tő| mentesem adom,)

. visszautasítomx *

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

c.)
. Beleegyezem xx
. visszautasítomx *

hogy a műtőben, vagy kezelőben oktatási cé|ból egészségügyi szakemberek, tanulók lehessenek jelen,

d.)
. Beleegyezemx x
. visszautasítomx x
hogy a műtét, vagy beavatkozás menetéről fénykép, vagy videofelvétel készü|jön, azzal a kikötéssel, hogy a
készült felvételen szemé|yem nem válik feIismerhetővé.

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

A kezelő /műtétet végző/ orvos
aláírása, azonosító bélyegzője

A beteg / törvényes képviselője /
nyilatkozattételre jogosult a|áírásaxx

Törvényes képvise|ő olvasható neve:

Szül. dátum:.,.,.,.,.

Szóbeli nyilatkozat, vagy + + aláírás esetén:
Előttünk, mint tanúk előtu

1.) Név:,.............,

2.) Név:

*Az e9észsegügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései alapián cselekvőképtelenek (pl.
gyermek) esetében az önrendelkezési jog nem gyakorolhatÓ!
xxA megfeleló rész aláhúzandó!


