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ORTOP 

 

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A 

BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA 

 
Beteg neve: ……………………………………..…. TAJ száma: …………………….. Születési dátuma: ……………………… 

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

 

A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja: 
A tervezett beavatkozás neve latinul: Exstirpatio 

A tervezett beavatkozás neve magyarul: Lágyrész 

elváltozás eltávolítása 

 

  

1. A tervezett kezelés leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja: A terime felett ejtett 

metszésekből a jóindulatúnak imponáló daganatot, ill. gangliont az épben teljesen eltávolítjuk. A műtétet a 

hosszú ujjak kivételével vértelenségben végezzük (a hosszú ujjakon elhelyezkedő képletek esetén az ujj 

tövében helyezzük fel a vértelenítő mandzsettát, ill. gumigyűrűt). A műtétet a terime méretétől, ill. 

elhelyezkedésétől függően helyileg, vagy általános érzéstelenítésben végezzük. A műtét során az ér-ideg-ín 

képleteket lehetőség szerint megkíméljük, ill. rekonstruáljuk. Gondos vérzéscsillapítás, bőrvarratot, esetleg 

kifolyó drain behelyezését követően nyomókötést helyezünk fel.  

A beavatkozás elnevezése: Lágyrész elváltozás eltávolítás 

A beavatkozás indikációja: A kézen elhelyezkedő jóindulatú daganatok, ill. ciszták (ganglionok) eltávolítása 

(és szövettani vizsgálat elindítása), az elveszett funkciók lehetőség szerinti visszaállítása, ill. a meglévő 

funkciók megkímélése mellett.  

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja: A kézen kialakult időnként fájdalommal és 

mozgásbeszűküléssel is járó lágyrész elváltozás megszüntetése. 

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

felléphet a seb fertőzése, vérömleny (hematoma) kialakulása, illetve az izomzat letapadása következtében a 

mozgásbeszűkülés, mely a torna során rendszerint oldódik. Amennyiben a szövettani vizsgálat valamilyen 

rosszindulatú folyamatot talál, szükségessé válhat egy újabb radikálisabb műtét elvégzése is a későbbiekben. 

Ritkán előfordulhat ér- és idegkárosodás.  

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 is vezethetnek! 

4. Alternatív kezelési lehetőségek: Jóindulatú daganatok esetén bármiféle konzervatív kezelés csak tüneti 

terápia lehet, mely a gyógyulás folyamatát igazán nem érinti, ezért végleges ellátásként nem alkalmazandó.  
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5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:Panaszmentes terime esetén is indokolt 

minden, a szervezet szabályozó mechanizmusaitól függetlenül növekvő daganatszerű képlet eltávolítása és 

szövettani vizsgálat végzése. Amennyiben az elváltozás a környező területek térfoglalása miatt nyomási 

panaszokat, ill. funkcióvesztést okoz, a terime mindenképpen eltávolítandó. A műtét elhagyása esetén a terime 

tovább növekedve legváltozatosabb funkcióvesztéseket, ill. nyomási panaszokat okozhat, emellett a szövettani 

vizsgálat hiányában az esetleges rosszindulatú szövettani lelet sem kerül felismerésre, mely extrém esetben 

végzetessé is válhat.   

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése: A terime eltávolítását követően (természetesen 

a szövettani lelet függvényében) az esetek nagy részében a gyógyulás bekövetkezik. Nem zárható ki azonban 

a folyamat kiújulása (különösen recidivára, kiújulásra hajlamos daganatok esetén különböző gyakorisággal), 

amikoris ismételt eltávolítás válik szükségessé hasonló műtét során.   

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

nyomókötés. 10-12 napon varratszedés, majd gyógytorna kezelés, melynek a terime nagyságától, jellegétől és 

elhelyezkedésétől is függ. Átlagos esetben 2-3 hét.  

A beteg által feltett egyéb kérdések és arra 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 


