(Mellkas punkci6)

Beleegyezo Nyilatkozat
Kedves Betegtink !
Az On szamara gyogyuhisa erdekeben melliiri folyadekgyiilem lecsapohisa
valt sztiksegesse.

A melliiri folyadek felszaporodasa osszenyomja a tiidot, rontja a gazcseret,
ha mennyisege jelentekeny akkor a sziv munkajat is neheziti, es akar hirtelen
kialakul6 szivelegtelenseghez is vezethet, es vegzetesse is valhat.
Emiatt egy bizonyos mennyisegii folyadek felett arra kenyszeriiltink, hogy ezt
a folyadekot invaziv m6don eltavolitsuk. Ez a beavatkozas a mellkas punkci6.
A beavatkozasban a vegzo orvosnak nagy gyakorlata van, es mindent megtesz
annak erdekeben, hogy az esetleges kockazatot miniimilisra csokkentse.
A beavatkozas legfobb kockazata a legmell kialakulasa, mely a mai korszerii
technikai eszkozok birtokaban nagyon ritka. Ha meg is bekovetkezik, nehany
napos kezelessel megsziintethet6.
A folyadek kiilonfele okokb61 alakulhat ki. A kialakulasa szerint a kezeles
is valtozhat ezert idonkent szi.ikseg van az u.n. diagnosztikus punkciora.
Ekkor nem az egesz folyadekmennyiseget bocsa~uk le, csak mintat vesziink
bel ole vizsgalati celra. Ezt akkor is elvegezziik, ha a folyadek mennyisege nem
tlilsagosan sok, de kialakulasanak oka tisztazatlan.
Az On eseteben a melluri folyadek lebocsatasa kezelesi I diagnosztikus
celb61 tortenik (nero kivfmt resz t0rlend6) .

A beavatkozas elmaradasa eseten nem tudjuk garantalni, hogy allapotaban a
kivant merteklljavulas erheto el. Ugyan lehetoseg van gy6gyszeres
kezelessel - vizhajt6kkal - megkiserelni a folyadek mennyisegenek
csokkenteset, de altalaban a dontes a ,mellkas csapolasr6l" azt kovetoen
tOrtenik, hogy a gy6gyszeres kezeles nem bizonyult megfelelonek. ·
Ha folyadek oly nagymertekU, akkor kozvetlen eletveszelyt jelent, es
a punkci6 elrnaradasa vegzetesse is valhat.
A diagnosztikus punkci6 elmaradasa eseten a helyes diagn6zis felallitasanak
eselye csokken, es ezzel romlik a megfelelo kezelesi strategia lehetosege is.
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Szeretnenk kemi ezert, hogyha megis ugy dont, hogy a tervezett vizsgalathoz
nem kivan hozzajarulni, eztj61 gondolja at, es a felmertilo kerdeseit beszelje
meg kezeloorvosaval !
Hangsulyozzuk On a szabad akaratab61 dont, igy termeszetesen
az egeszsegiigyi szemelyzetet a vizsgalat elmaradasab6l szarmaz6 egeszsegkarosodasaert felelosseg nem terheli !
Ha tovabbi kerdesei lennenek, ezt tegye fel kezeloorvosanak, vagy ha igy
sem tud donteni Onnekjoga van- sajat koltsegen- magasabb szintii
szakmai forum velemenyenek kikeresere.
Ha On ezt a kerdes alaposan atgondolta akkor alairasaval igazolva,
kerjiik huzza ala a dontesenek megfelelo valaszt !
Hozzajarulok, bogy raj tam a tervezett beavatkozast elvegezzek !
Nem jarulok hozza, bogy raj tam a tervezett beavatkozast elvegezzek !

A fentiekrol engem Dr ................................... tajekoztatott,
a sz6beli es irasbeli felvilagositas utan dontottem a fenti m6don, annak
ismereteben, hogy a dontesemet barmikor visszavonhatom.

Nagykoros, ........................... ..

beteg v . tOrvenyes kepviselo
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