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Tájékoztató az infúziós kezelésről 

(a beleegyező nyilatkozat 10 .számú melléklete) 

 

Tisztelt Betegünk! 

Az érvényes Egészségügyi Törvény előírja, hogy minden beteget minden beavatkozás előtt 

tájékoztassunk a tervezett beavatkozás lényegéről és a lehetséges szövődményekről. 

Ez a tájékoztató segít Önnek eldönteni, hogy vállalja-e a beavatkozást. A beavatkozás előtt alá 

kell írnia a beleegyező nyilatkozatot. Ezért fontos, hogy értse, mi történik Önnel a 

beavatkozás alatt és után. 

 

Az infúziós kezelés célja: 

Az infúzióval közvetlenül az érpályába juttatjuk az infúziós oldatot, és szükség esetén a 

gyógyszereket (keringésjavító, gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, antibiotikum). Ezzel 

sokszor jelentősen hatékonyabb, gyorsabb eredményt érünk el, mint a szájon át bevett, 

bélrendszerből felszívódó gyógyszerek esetén. 

 

Hogyan történik a kezelés? 

A beteg vénájába bevezetett tűn keresztül adjuk a a folyadékot (infúziót). Tartós, vagy 

naponta többszöri intravénás kezelés esetén szükségessé válhat vénás kanül (Branüle) 

bekötése. A bevitel időpontját, mennyiségét ápolási lapon és lázlapon rögzítjük. 

 

A kezelés mellékhatása: 

A vénába vezetett tű tartós alkalmazása helyi gyulladást okozhat, ezért ennek felléptekor a tűt 

azonnal el kell távolítani és a gyulladást kezelni kell. Az infúzió sebességére gondosan 

ügyelni kell, mert keringés terhelést okozhat. 

A különböző hatóanyagok különböző mellékhatásával is számolnunk kell. Ezekről a kezelés 

előtt a beteget egyénileg tájékoztatjuk. 

Hangsúlyozni kell, hogy minden komplikációra és szövődményre, mint bármely invazív 

beavatkozásnál, nem lehet felhívni a figyelmet! 

 

http://www.janoskorhaz.hu/
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A beavatkozás utáni teendő: 

A kezelés után minimum fél órás megfigyelést javaslunk. Gépjárművet a kezelés napján ne 

vezessen! 

 

A BEAVATKOZÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI 

Amennyiben a műtét elmarad, a műtéti kockázatot ugyan elkerüli, de annak esetleges 

előnyeitől elesik. 

 

A BEAVATKOZÁS HELYETT ALKALMAZHATÓ MÁS ELJÁRÁSOK, AZOK 

LEHETSÉGES ELŐNYEI, KOCKÁZATAI 

Azokban az állapotokban, amikor egy szembetegség miatt az infúziós kezelés 

indokolttá válik, más, bizonyítottan hatásos kezelés csak elvétve jöhet szóba. 

 

Alulírott a fentieket tudomásul veszem. A tervezett beavatkozás módjáról, a lehetséges műtét 

alatti és utáni szövődményekről, ill. a beavatkozás elhagyásának következményeiről kielégítő 

felvilágosítást kaptam. Tudomásomra hozták, hogy bizonyos körülmények között a tervezett 

beavatkozást módosítani, illetve kiterjeszteni szükséges. Kérdéseimet megválaszolták. 

 

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségemről a kezelőorvosomat tájékoztattam. 

Ismert előttem, hogy ezt a nyilatkozatot műtét előtt bármikor visszavonhatom. 

 

Mindezek alapján a fenti műtétbe beleegyezem. 

 

 

      …………………………………………………. 
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