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BE-SZÜL-10 

MŰTÉT/BEAVATKOZÁS RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓJA ÉS A 

BETEG BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA 

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

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

 

FENYEGETŐ VETÉLÉS 

(ABORTUS IMMINENS) 
 
1. A tervezett beavatkozás leírása, beavatkozás elnevezése, beavatkozás indikációja: 

Fenyegető vetélésről beszélünk a terhesség betöltött 24. hetéig azokban az esetekben, amikor az anyai és/vagy a magzati kóros 

állapotok hatására a vetélés megfelelő kezelés nélkül nagy valószínűséggel bekövetkezik. Ennek megelőzésére az alábbi kezelési 

módokat és protokollokat alkalmazzuk.  

Koraterhességben a 12. terhességi hétig általában szájon át történő magnéziumkezeléssel csökkentjük a méhösszehúzódásokat. 

Fertőzött hüvelyváladék esetén antibiotikummal egészítjük ki a kezelést. Kevés barnás, véres hüvelyváladékozást vérzéscsillapító 

készítményekkel szüntetjük meg. Mesterséges megtermékenyítés (lombikprogram) segítségével fogant terhességek esetén a 12. 

hétig fontosnak tartjuk a terhességi hormon (progeszteron) hüvelyen, vagy szájon keresztüli pótlását. Nagyobb terhességek 

vetélésének megakadályozása céljából infúziós magnézium, szükség esetén a simaizom receptorokra szelektíven ható infúziós 

készítmények alkalmazását, továbbá vénás antibiotikum terápiát tartjuk hatásosnak. Amennyiben laborvizsgálatokkal és 

hüvelyváladék tenyésztéssel fertőzést nem igazolunk, a kezelést elegendőnek tartjuk ágynyugalom mellett méhlazító 

készítményekkel folytatni. 

 

2. A tervezett beavatkozás és gyógymód célja: 

Kórismézni, majd megszüntetni a fenyegető vetélést kiváltó okokat, mérsékelni, majd megszüntetni a tüneteket. Észlelni és 

követni a magzat megfelelő fejlődését. 

 

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

Bármely beadott gyógyszerrel szemben váratlanul túlérzékenységi reakció léphet fel. Az alkalmazott antibiotikumok kellemetlen 

tünetekkel járó hüvelygombásodást okozhatnak, amely egy időben alkalmazott helyi gombaellenes készítményekkel kezelhető. A 

magnézium infúzió alkalmazása hirtelen kipirulást, meleg érzetet, továbbá álmosságot, mélyebb hangulati állapotot, tompult 

koncentrálóképességet okozhat. A béta receptorokra ható készítmények alkalmazása során a szívfrekvencia a kalcium-csatornákra 

ható, szívfrekvenciát csökkentő gyógyszerek együttes alkalmazása ellenére is megemelkedik, amely kellemetlen 

szívdobogásérzést, súlyos esetben mellkasi panaszokat, igen ritkán szívinfarktust okozhat. A vetélés elkerülése érdekében 

alkalmazott hormonkészítmények igen ritkán trombózis kialakulását eredményezhetik.  

 

Az Egészségügyi Minisztérium Sebészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja szerint intézményünk tájékoztatja, hogy a 

legnagyobb gondosság mellett is, bizonyos körümények között előfordulhat idegentest véletlen visszahagyása. 

 

A műtéti szövődmények extrém esetben súlyos, tartós egészségkárosodáshoz is vezethetnek! 
 

4. Alternatívák ismertetése: Nincs. 

 

5. Kezelés elhagyásának várható következménye: 

A fenyegető vetélések kezelés nélkül nagy valószínűséggel előbb-utóbb a terhesség korai megszakadásához, vetéléshez vezetnek. 

Ennek megakadályozása a fizikai aktivitás lényeges csökkentése, szükség esetén szigorú ágynyugalom megtartása révén 

lehetséges, továbbá a segíteni akaró orvosokkal való együttműködés, és az általuk javasolt készítmények alkalmazásával érhető el. 

 

6. A siker valószínűsége és a siker jelentésének értelmezése: 

Amennyiben ultrahang vizsgálattal élő, fejlődő terhességet látunk, emellett a méhfeszülés leáll, a vérzés megszűnik, a fertőzött 

hüvelyváladékban kórokozó már nem mutatható ki, és ultrahang vizsgálattal a korábban észlelt vérömleny felszívódik, vagy 

szervül, ekkor a fenyegető vetélés állapota már nem áll fenn, a terhest gyógyultnak tartjuk. 

 

 

 

 



 

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

Fenyegető vetélés gyógyulása után a terhességet veszélyeztető állapot elkerülése érdekében a terhes nőnek hetekig kímélő 

életmódot kell folytatnia. Otthonában pihenés, bő folyadékfogyasztás, amennyiben szükséges további görcsoldó, vérképző terápia 

alkalmazása javasolt.  

 

8. A beteg által feltett egyéb kérdésekre 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 

 


