
MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A BETEG 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA 

 

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

Születési dátuma: ………………………  

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

 

Könyökficam 

Kinyújtott kézre esés könyökficamot okozhat. Ha nincs társult törés vagy többszörös 

szalagsérülés a helyretétel után, a könyökízület általában stabil, és a ficam ismétlődése nem 

valószínű. 

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

Egyszerű ficam: A helyretétel általános, vagy helyi érzéstelenítésben történik. A helyretétel 

után megvizsgálják, a könyökízület stabil-e. Ellenőrzik a keringést és beidegzést, majd rtg 

felvételt készítenek, hogy eldöntsék, a ficam helyretétele sikeres volt-e, és nincsenek-e társult 

törések. A kart derékszögű gipszsínnel rögzítik egy hétig.  

Töréses ficam: a ficamhoz a könyökcsúcs vagy a felkar, illetve az alkarcsontok könyökízületi 

végének törései társulhatnak szalagsérüléssel, ilyenkor sok esetben műtét feltárás és belső 

rögzítés (lemezes, csavaros) szükséges az ízület ideiglenes rögzítésével - áttűzéssel. A 

tűződrótokat három hét után eltávolítják. 

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja: 

Terápiás eljárás, amely célja a ficam helyretétele, a normális anatómia és könyökműködés 

helyreállítása. 

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

A ficam során a felkari verőér sérülhet. Ilyenkor érfestéses vizsgálat (arteriográfia), a felkar 

verőerének feltárása műtéti helyreállítása szükséges. A középideg vagy a singcsonti ideg is 

sérülhet. A funkció kiesése általában átmeneti, és 6-8 hét alatt rendeződik. 

A kóros helyen képződő csontosodás a roncsolt lágyrészekben keletkezik. A rtg felvétel már a 

sérülést követő 4.-6. héten a lágyrészek elcsontosodását mutathatja. Ha felmerül a szövődmény 

gyanúja, a tornagyakorlatokat felfüggesztik, és a könyökízületet rögzítik a fájdalom 

csillapodásáig, majd óvatosan újra el lehet kezdeni a tornát. A gyulladáscsökkentő gyógyszerek 

segíthetik a merevség csökkentését; ezeket néha megelőzés céljából is használják. A 

mozgásokat gátló csontos kinövések műtéti eltávolítása is lehetséges. 

A másodlagos ízületi kopás (artrózis) késői szövődmény. A tünetek sokszor konzervatívan 

kezelhetőek, de a fájdalom és a mozgások beszűkülésének fokozódása esetén a könyök ízület 

műtéti elmerevítése, ritkább esetben könyökízületi protézis beültetése szóba jöhet. 

 



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: 

Nem áll rendelkezésre. 

5. A tervezett beavatkozás elhagyásának várható következménye:  

Kezeletlenül a ficam nem gyógyul, súlyos torzulás, mozgáskorlátozottság jön létre. A társult 

törések ellátása a teljes funkció helyreállítása miatt szükséges. 

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése:  

A sérülés súlyosságától függően gyakori a könyökízület mozgásában 20-30 fokos elmaradás. 

A fizioterápiával, tornával az eredmény javítható. 

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

Egyszerű ficam esetén egy hét múlva a gipszsínt el lehet távolítani és óvatos tornagyakorlatokat 

lehet kezdeni, majd 3 hét múlva a karfelkötést is el lehet hagyni A teljes mozgásterjedelem 6-8 

hét múlva áll helyre. 

Töréses ficam: a gipszrögzítés 3 hétig szükséges. A gipszlevétel után tornakezelést kezdenek, 

melyet 8-12 hétig kell végezni. 

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  


