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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
VÉKONYBÉL MŰTÉT
A beteg neve:
Születési ideje:
TAJ száma:
Tisztelt Betegünk!
Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságon alapuló
döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásról. Kérjük, olvassa el a tájékoztatót.
Az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről,
módjáról, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.
1. A betegség, beavatkozás megnevezése magyarul: a vékonybél betegsége miatt végzett műtét
2. Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók:
Az alábbi betegségeknél jön szóba sebészi kezelés:
•
Meckel diverticulum gyulladás (vékonybélfal kiboltosulás gyulladása)
•
Vékonybélelzáródás
•
Vékonybélsérülés, vékonybél sipolyok, perforáció
•
Crohn betegség (vékonybél szakaszának specifikus gyulladása)
•
Gyulladásos vékonybélbetegségek különféle formái (pl: tbc, actinomycosis, enteritisek (Campylobacter,
Yersinia, stb.)
•
Vékonybél daganatos betegségei (jóindulatú, rosszindulatú, vékonybél carcinoid)
3. Tervezett beavatkozás menetének rövid leírása:
•
A műtétet – a belek beöntéssel vagy hashajtással történő kitisztítását követően - alsó-középső vagy felső
hasi metszésből végezzük.
•
A beteg vékonybélszakasz felkeresése után azt a részt eltávolítjuk, s az egészséges bélrészek között
varratokkal (vagy varrógéppel) varratsort készítve a belet egyesítjük. Szükség esetén draint helyezünk a
hasüregbe. Crohn betegség esetén lehetséges beavatkozás az un. stricturoplastica (a szűkület
megoldása). Perforáció esetén bizonyos esetekben a bél nyílásának bezárása (sutura) is alkalmazható
eljárás.
•
A műtétet bizonyos esetekben laparoscoposan is végezzük. Ez azt jelenti, hogy a hasüreget széndioxid
gázzal feltöltjük, kis nyíláson a hasüregbe vezetett portokon keresztül bevezetett kis eszközökkel
végezzük a műtétet. Ha ez nem kivitelezhető a nyílt műtétre térünk át, illetve eleve nyílt műtétel kezdjük a
beavatkozást.
4. A beavatkozás várható előnye:
A Meckel diverticulum gyulladása esetén, a Crohn betegség acut gyulladás, perforáció, vérzés, stenosis,
sipolyképződés esetén képez műtéti javallatot. A gyulladásos bélbetegségek speciális kezelési elégtelensége
esetén operálandó, illetve a felsorolt többi eset is műtétet igényel.
5. A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:
A gyulladás továbbterjedése perforációhoz vezet. Ez hashártyagyulladás, tályogképződés kialakulását vonja maga
után. A folyamat sepsis (vérmérgezés) felé halad, mely halálhoz vezethet. A bélelzáródás bélfal károsodást,
feszülést, elhalást, perforációt eredményezhet.
A daganatos betegség a daganat tovaterjedését, bélelzáródást okozhat.
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6. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek meghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett
beavatkozást és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül
befolyásolhatják a várható gyógyulásomat.
7. Általános műtéti kockázatok:
A kísérő betegségektől függően fennáll mélyvénás vérrögösödés (thrombosis) kockázata, vérrög leválásából
tüdőverőér rögösödés (embolia), mely életet veszélyeztető lehet. Kialakulhat tüdőgyulladás, mely kiegészítő
kezelést igényelhet. Főleg szívbetegeken szívritmuszavar jelentkezhet. Amennyiben a műtéthez húgyhólyag
katéter felhelyezése is szükségessé vált, vizeletfertőzés is bekövetkezhet. Nagy vénákba helyezett katéterek
gyulladást indíthatnak el. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió
bekötése, centrális visszér kanül behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés perifériás
idegsérülést okozó nyomási károsodást, a nyaki gerinc sérülését is okozhatja. A műtéti fertőtlenítés, elektromos
kés használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. A testékszerek az elektromos eszközök
alkalmazása során égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért kérjük azok eltávolítását a műtét előtt. A különböző
kábító és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre ill. a műtéti tehertételre való
reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét – saját érdekében –
közölje. A fertőtlenítő szerek használatát, gyógyszerek adását követően nem várt túlérzékenységi reakció(k)
alakulhat(nak) ki.
8. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:
•
A műtét során sérülhetnek a környező és távolabbi hasüregi szervek.
•
Előfordulhat vérzés, vékonybélsérülés, vastagbélsérülés, hólyagsérülés, vizeletvezeték sérülés.
•
Gyakoribb –különösen perforált esetekben, hashártyagyulladásnál – a sebgennyesedés kialakulása, a
műtét utáni hasüregi tályog kialakulása.
•
A sebfertőzés, sebgennyedés, hosszas váladékozás, sebszétválás, melyek elhúzódó ideig kötéscseréket
igényelhetnek. Esetenként ismételt műtétre is szükség lehet.
•
A sebben átmeneti és tartós fájdalom alakulhat ki. Hasfali sérv, hegben kialakult gyulladásos folyamat
képződhet későbbiek során is.
•
Gyakori a műtét utáni puffadás, bélmozgászavar, székletműködés eltérései (átmeneti széklet megindulási
nehézség, később hasmenés)
•
Sipoly alakulhat ki
•
A bélvarrat elégtelensége ritkán előforduló szövődmény, ennek következtében hashártyagyulladás
alakulhat ki. Ismételt műtétet igényel.
•
Felléphet vérzés a műtét alatt, akár később a műtét utáni szakban is.
•
Trombózis, tüdőembólia, súlyos esetben halálozás is előfordulhat.
9. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtétet követően:
•
Laparoscopos műtéti kezdés után áttérés nyílt műtétre
•
A felsorolt és nem várt szövődmények ellátása
•
A műtét kiterjesztése a folyamat más szervekre történő terjedése esetén: pl. vastagbélszakasz
eltávolítása, hólyagrész eltávolítása, hasfalrész kimetszése stb. válhat szükségessé a folyamat
kiterjedésétől függően.
•
A késői szövődmények miatt szükségessé válhat reoperáció (pl. varratelégtelenség, utóvérzés, műtét
utáni bélelzáródás, stb.)
•
Transzfúzió adása
10. A javasolt kezelési módon kívüli eljárások lehetőségeiről, kockázatairól és azok várható kedvező és
kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők:
A gyulladásos kórképek kezelhetők gyógyszeresen, egy bizonyos stádiumig. Ennek eredménytelensége,
állapotromlás, szövődmények esetén, csak műtéttel lehet beavatkozni.
A bélelzáródás, daganat csak műtéttel kezelhető, egyéb hatékony kezelési lehetőség nincs.
11. A műtét a következő érzéstelenítéssel ill. eljárásokkal végezhető:
Laryngealis maszkkal, intratrachealis narcosissal, epiduralis érzéstelenítéssel. Az érzéstelenítési eljárásokkal
kapcsolatban részletes felvilágosítást altatóorvosától kaphat.
12. A műtét tervezett időpontja: …………………………………………
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13. Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség a következő telefonszámon ill. címen érhetem el orvosomat,
aki további felvilágosítást adhat:
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Általános Sebészeti Osztály
1081 Budapest, Fiumei út 17. Telefon: 06-1-2997700

14. Műtét utáni életmód:
•
közvetlenül a műtét után intenzív orvosi megfigyelés, ellenőrzés szükséges (dializált beteg további
kezelése veseosztályon javasolt)
•
mielőbbi mobilizálás
•
ionszint ellenőrzés
•
kontrollvizsgálatok megbeszélése
•
a terápia sikeressége, a kiújulás megelőzése céljából rendszeres ellenőrzés szükséges!
15. Megértettem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen
megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás
elvégzéséhez.

16. A beteg kérdései

17. A kérdésekre adott válaszok:

18. A kezelőorvos egyéb megjegyzései:

Tájékoztatásul közöljük a következőket:
1.

Az ön által írásban felhatalmazott személy – egészségügyi ellátásának ideje alatt – a betegségével
kapcsolatos dokumentációba betekinthet és arról másolatot készíttethet.

2.

Betegségéről tájékoztatás hozzátartozóinak ill. további személyeknek az ön által külön kitöltött nyilatkozat
alapján adható.
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BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT:

A megajánlott beavatkozáshoz egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől, és
kényszertől mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor
visszavonhatom.
A tervezett műtétről, a műtét esetleg szükséges kiterjesztéséről – részletes felvilágosító beszélgetés során – a
kezelő (műtétet végző) orvosom kielégítően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy kezelőorvosom folyamatosan
kész tájékoztatni állapotomról.
A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató kérdést a műtéttel, a műtéti kockázatokkal és a
lehetséges szövődményekkel kapcsolatban.
Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további
kérdésem, illetve az egyéb részletek ismertetéséről lemondok.
Elegendő gondolkodás idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet, azok ismert, lehetséges veszélyeinek
tudatában rajtam az orvos elvégezze.
Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetmintákat szövettani vizsgálat
után laboratóriumban megőrizzék és azokból tudományos igényű feldolgozásokat végezzenek, ill. a
betegségemmel kapcsolatos orvosi leleteket és eredményeket az intézet tudományos céllal felhasználhassa.
Hozzájárulok, hogy ellátásom során tanuló nővérek, orvostanhallgatók rendszeresen jelen legyenek.
Aláírásommal tanúsítom, hogy betegségem természetét megértettem, megismertem a lehetséges kezelési
formákat és azok elmaradásának kockázatait. A beavatkozás olyan orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre
nem volt látható, hozzájárulásomat adom. Egyetértek az orvosilag indokolt változtatásokkal, az érzéstelenítés
módosításával, illetve kiterjesztésével.
Az esetleg (életveszélyes, súlyos egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér- és vérkészítmények
beadásába is beleegyezem.
Ha a műtét esetleges kiterjesztésébe és a vérkészítmények esetleges beadásába nem egyezik bele, kérjük, hogy
azt az Elutasító nyilatkozaton írásban jelezze!

Budapest, .......................................................

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Orvos aláírása,
pecsétszáma

beteg aláírása

törvényes képviselő,
nyilatkozattételre kijelölt
személy vagy egyéb arra
jogosult hozzátartozó
aláírása
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