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BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA 

 

Beteg neve: ……………………………………..…. TAJ száma: …………………….. 

Születési dátuma: ………………………  

Tájékoztatást adó orvos neve: ........................................................................ 

 

A kulcscsont és a lapockanyúlvány közötti ízület sérülései 

Vállra eséskor részleges ficam jön létre az ízületben; ha súlyosabb a sérülés, a kulcscsont és a 

lapocka közötti szalagok is elszakadhatnak, így az ízület teljes ficam keletkezik. 

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja: 

A részleges ficam nem zavarja a váll működését; a fájdalom csillapodásáig a kart fel kell kötni, 

és pihentetni kell (általában egy hétig), majd gyógytornát végezni. Teljes ficam esetén a 

konzervatív kezelés nem eredményes. 

Teljes ficam: az ízület fedett áttűzését a kulcscsont rögzítését végzik, a szakadt szalagokat 

közelítik, néha feltárás mellett varrattal egyesítik.  

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja: 

Terápiás eljárás, amely célja a fájdalom, ficam megszűntetése, mozgásképesség helyreállítása. 

3. A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei: 

− Mint minden műtétnél, itt is fennáll a fertőzés veszélye, a behelyezett rögzítő drótok 

kicsúszása. 

− Késői szövődmény lehet a kulcscsont és lapocka közötti ízület artrózisa (kopásos ízületi 

gyulladás mozgásbeszűküléssel) ezt általában konzervatívan lehet kezelni, nagy 

fájdalom esetén a kulcscsont külső végét eltávolítják. 

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint 

intézményünk tájékoztatja, hogy a legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körülmények 

között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása.  

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz, eseteként 

halálhoz is vezethetnek! 

4. Alternatívák ismertetése: 

Elvégezhető a ficam feltárása, a szalagok varrata és az ízület rögzítése feszítőhurok, ritkábban 

csavar segítségével. A csavar a kulcscsontot a lapocka hollócsőr nyúlványához rögzíti, 8 hét 

múlva el lehet távolítani.  

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye: 

A végtag gyengesége maradhat vissza. 



6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése: 

Teljes siker esetén a fájdalom megszűnik, a mozgásképesség helyreáll. 

7. A felépülés alatt várható fontosabb problémák, gyógyulás időtartalma: 

Általában 2-3 hét rögzítés szükséges, a mozgásképesség 6-8 hét után állhat helyre. 

8. A beteg által feltett egyéb kérdések és azokra adott válaszok: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

NYILATKOZAT 

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam: egészségi állapotomról, beleértve 

ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, 

beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a 

vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról, a lehetséges alternatív 

eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további 

ellátásokról, a javasolt életmódról. A felvilágosítás teljességgel kielégítő volt, a további 

tájékoztatásomról kifejezetten lemondok.  

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, 

fenyegetéstől és kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez 

való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.  

A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, 

hozzájárulásomat adom.  

Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés módosításával, illetve 

kiterjesztésével, és az esetlegesen szükségessé váló vérátömlesztéssel.  

A felvilágosítást megértettem, kérdéseimre választ kaptam.  

Budapest, ……………………………………. 

 

 

………………………………..……..    ………………………………………… 

         orvos aláírása és pecsétje                                    beteg (törvényes képviselő) aláírása  


