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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:  Oxytocin Provokációs Test,  sz.e.  Szülésinductio (Müvi  

fájáskeltés,  sz.e.  a szülés megindítása)  

A beavatkozás  lényege és szükségszerű velejárói  

Ön bizonyára felkészült  a szülés re és tájékozódott  a szülés lefolyásáról.   
Az Ön esetében meg kell  vizsgálnunk,  hogy a szülés megindítása lehetséges -e,  és  

van-e remény annak hüvelyi úton való lezajlására.  Szükség esetén a szülést  

megindít juk.   

A művi fájáskeltést  infusio adagolásával végezzük.  Ennek nem célja a szülés  
megindítása,  csupán a méh reakció -képességét és a magzat válaszát  figyeljük.  

Szerencsés esetben előfordul,  hogy a fájáskeltés hatására szülés megindul.  Ha ez 

nem következik be,  akkor a körülmények mérlegelése alapján döntünk a tov ábbi  
várakozásról,  vagy a szülés megindításáról.   

A szülés megindításához a gyógyszeres fájáskeltés mellett  burokrepesztést  végzünk.  

 
Mindezen beavatkozásokra csak akkor kerül sor, ha azt  az Ön vagy magzata 

egészsége védelmében feltét l enül szükségesnek tar t juk.  

A beavatkozás lehetséges  szövődményei  

A szövődmények ritkák, de a leggondosabb technika mellett,  tapasztalt és 

gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordulhatnak. Elkerülésükre minden 

lehetséges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz esetenkén t más 

szakterületek képviselőinek segítségét kérhetjük. Elfordulhat a méh váratlanul  

erős összehúzódása,  rendkívül ritkán annak megrepedése.  Ennek kockázata 

azonban kisebb, mint a beavatkozás elmulasztásának lehetséges kockázata.  A 

szülés megindítása után a császármetszések a terhesek egy csoportjában 

gyakrabban válnak szükségessé.  

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

arról ,  hogy a fenti  nyilatkozatban csak a legfontosabb szóbajöhető kezelési  módokat  
és szövődményeket említették meg.  Megértet tem a műtét  elvégzésének fontosságát,  

a műtét  elmulasztásának veszélyeit .  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 lehetőséggel 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  so rán 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 jele n 
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 sze rvek és személyek,  valamint az 

alábbi személyek:  

Hozzájárulok továbbá,  hogy a kórház által  készült  dokumentumokon a betegségemet  

és a beavatkozásokat jelző kódszámok szerepeljenek.  
Kórlapszám:  
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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:  

 


