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Tájékoztató,  kérelem és beleegyező nyilatkozat szülés előtt álló nők részére  

 

A terhes neve és azonosítója:  

A beavatkozás elvégzését indokló diagnózis és a fontosabb kísérő diagnózisok:  

 

A beavatkozás neme:  

 

Mindenek előtt  kinyilvánít juk együttérzésünket az Önt és családját  ért  tragédia 

miatt .  A magzat méhen belüli  elhalásának okát jelenleg még megálla pítani nem 
tudjuk.  A szülést  követően miden részletről  tájékoztatni  fogjuk.   

Ön bizonyára felkészült  a szülésre és t ájékozódott  a szülés lefolyásáról.  Szeretnénk 

tájékoztatni  arról ,  hogy a szülés során milyen beavatkozásokra kerülhet sor.  Ezek a  

beavatkozások az Ön egészségének megőrzése érdekében történnek,  és a szülés  
biztonságát szolgálják.  Elvégzésükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatára is szükség  

van.  

A szülőszobára történő felvétel  után a következő vizsgálatokat végezzük el:  A 
méhszáj tágasságának megál lapítására hüvelyen vagy végbélen keresztüli  

vizsgálatot  végzünk.  Ha a magzatburok nem repedt meg,  a magzatvíz minőségét és  

mennyiségét a méhszájon át  felvezetett  csövön át ,  egy optikai  eszköz segítségével  

vizsgáljuk meg.   (amnioszkópia).  A terhesgondozásb ól jól  ismert  módon 
ellenőrizzük a vérnyomást,  megvizsgáljuk  a vizeletet .  Ezt követi  a szüléshez 

történő előkészítés (a szeméremszőrzet  leborotválása a gáton,  beöntés,  zuhanyozás.   

A szülés megindításához a magzatburkot megrepesztjük,  és fájásokat előidéső ,  
méhösszehúzót tartalmazü infúziót  alkalmazunk.  A vajúdás során gyakran  

ellenőrizzük és a méhösszehúzódásokat.  A méhszáj tágulását  hüvelyi ,  vagy 

végbélen át  végzett  vizsgálattal  ál l apít juk meg.  
A szülési  fájdalom csökkentésére bódító -fájdalomcsil lapító gázkeverék és injekciós  

készítmény áll  rendelkezésre,  ha ezt  Ön kívánja.  Ritka esetben gerincvelői  

érzéstelenítés re is van lehetőség.  A szülések  zömmel fekvő helyzetben,  szülőágyon 

zajlanak.   
A magzat megszületése előtt  az esetek egy részében gátmetszést  kel l  végezni.  Az 

Ön esetéban a gátmetszést  és minden műszeres beavatkozást  igyekszünk elkerülni ,  

és a szülést  a lehető legkíméletesebb módon vezetni .  A gátseb és az esetleg  
keletkező hüvelyfali ,  vagy méhszájsérülések ellátása helyi  érzéstelenítésben 

történik.  Igen ri tkán sérülhet a végbél,  vagy a húgyhólyag is.  Ritkán előfordul,  

hogy a méhlepény,  vagy a magzatburok nem távozik el  tel jes egészében.  Ilyenkor  
kézzel,  vagy műszerrel  kell  a visszamaradt részeket a méhből eltávolí tani.   

Igen ri t a esetben császármets zésre a szülés  során bármikor szükség lehet.  Végső  

esetben,  a hasi  mütét elkerülése céljából a  magzat megkisebbítésére is szükség  

lehet.  Szakszerűen és kíméletesen végezve,  ezek a beavatkozások csak a legritkább 
esetben okoznak sérülést .  Szükség esetén vég ezve az Ön biztonságát szolgálják.  

Műtét alatt i  és műtét  utáni szövődmények ri tkák,  de a l eggondo sabb műtéti  technika 

mellett ,  tapasztalt  és gyakorlott  orvos beavatkozása során is előfordulhatnak.  
Elkerülésükre minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk.  Megoldásukhoz 

esetenként más szakterületek képviselőinek segítségét kérhetjük.  Elfordulhat lázas  

állapot a műtéti  terület  gyulladásos jelenségével,  a szomszédos szervek (bél ,  

húgyhólyag,  húgyvezeték,  húgycső) sérülése.  Befolyásolhatatlan vérzés,  vagy a méh 
és függelékek elláthatatlan sérülése esetén  ezen szervek megtartására mindent  

elkövetünk,  beleértve az ellátó erek (artéria uterina,  hypogast rica) lekötését  is.  



Ennek ellenére a méh és függelékek eltávolí tása is szükségessé válhat.  

Vérátömlesztés is szükségessé lehet,  amely maga is kockázatos,  szövődményekkel  
járhat .  

A fenti  tájékoztatót  elolvastam,  tudomásul vettem, azt  megértettem. Tájékoztattak  

arról ,  hogy a fenti  nyilatkozatban csak a legfontosabb szóbajöhető kezelési  módokat  
és szövődményeket említették meg.  Megértettem a szükséges beavatkozások 

elvégzésének fontosságát,  azok elmulasztásának ves zélyeit .  Felvilágosítást  kaptam 

a műtétet  helyettesítő,  konzervatív beavatkozások lehetőségéről,  eredményességéről  

és kockázatairól .  
Módomban áll t  a szövődményekkel és  szóbajöhető kezelési  el járásokkal  

kapcsolatban további kérdéseket feltenni.  Ezzel a lehe tőséggel él tem, kérdéseimre 

részletes,  kielégítő szóbeli  és rajzos választ  kaptam, azt  megértettem, tudomásul  
vettem. További kérdésem nincs.  A további tájékoztatás ról  kifejezetten lemondok.  

Megértettem és tudomásul vettem, hogy a műtét  során olyan,  előre nem látható  

körülményekre is fény derülhet,  amelyek a korábban tervezett  beavatkozásokat,  
vagy azok egy részét  feleslegessé,  vagy igen kockázatossá tennék.  Kérem, hogy 

ebben az esetben az i l lető beavatkozástól  tek intsenek el .  Hasonlóképpen,  ha a műtét  

során a tervezettnél  szélesebb körű,  kiterjesztett  beavatkozás válna szükségessé,  

akkor azt  is végezzék el .  
A szükségessé váló vizsgálatok,  beavatkozások és műtétek elvégzéséhez 

hozzájárulok,  kérem azok elvégzését .  Tudomásul vettem, hogy jelen  

nyilatkozatomat a műtét  megkezdése előtt  bármikor visszavonhatom.  
Hozzájárulok,  hogy szülésemről,  esetleges betegségemről és műtétemről  

tájékoztatást  kapjanak a kezelésben résztvevő orvosok,  konzil iárusok,  

családorvosom, megkeresés esetén a hivatalos szervek és személyek,  valamint az 

alábbi személyek:  
Hozzájárulok, í  hogy sikertelen szülésmegindítás esetén központi  intézetben  

utaljanak.  

Hozzájárulok továbbá,  hogy a kórház által  készült  dokumentumokon a betegségemet  
és a beavatkozásokat jelző kódszámok szerepeljenek.  
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  Dr  

 

a felvilágosítást       a beteg,  vagy  
és/vagy a műtétet  végző      törvényes képviselője*  

orvos aláí rása       aláírása  

 
*A törvényes képviselő írt a alá,  mivel a beteg nem nyilatkozatképes,  mert:  

 


