(Has punkci6)

Beleegyezo Nyilatkozat .

Kedves Betegiink

Az On szarmrra gy6gyulasa erdekeben basi folyadekgyiilem lecsapolasa
valt sziiksegesse.
A hasi folyadek felszaporodasa karositja a hasi szerveket, felnyomja
a rekeszizmot igy rontja a legcseret es a szivmUkodest. A hasi szervek
mUkodese is karosodik.
A fentiek miatt arra kenyszeriiltink, hogy a felszaporodott folyadekot
invaziv m6don eltavolitsuk. Ez a beavatkozas a has punkci6.
A beavatkozasban a vegzo orvosnak nagy gyakorlata van, es mindent
megtesz, hogy az esetleges kockazatot minimalisra csokkentse .
Maga a beavatkozas csekely kockazattaljar, legfobb veszelye egy
elektrolyt haztartasban bekovetkezo zavar, mely a megfelelo gy6gyszeres
kezelessel elharithat6, illetve megelozheto.
A hasuri folyadek tobbfele okb61 kialakulhat, es a kialakulas szerint a
kezeles is valtozhat, ezert idonkent szUkseg lehet az U.n. diagnosztikus
punkciora. Ekkor nem nagy mennyisegii folyadekot bocsatunk le, csak
mintat veszUnk vizsgalati celra. Ezt akkor is elvegezztik, ha a folyadek
mennyisege nem mlsagosan sok, de kialakulasa tisztazatlan.
Az On eseteben a hasi folyadek lebocsatasa kezeles i I diagnosztikus
celb61 tortenik (nem kivant resz torlendo)
A beavatkozas elmaradasa eseten nem tudjuk garantalni, hogy allapotaban
a kivant merteku javulast eletjuk. Gy6gyszeres kezelessel, elsosorban
vizhajt6kkal megkiserelheto a folyadek mennyisegenek csokkentese,
de altalaban a dontes a hasi folyadek leengedeserol, azt kovetoen tortenik,
hogy a gy6gyszeres kezeles nem bizonyult elegsegesnek.
A diagnoszticus punkci6 elmaradasa eseten a helyes diagnosis felallitasanak
eselye csokken, es ezzel romlik a megfelel6 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 felmeriilo kerdeseit beszelje
meg kezel6orvosaval !
Hangsulyozzuk On a szabad akaratab61 dont, igy termeszetesen
az egeszsegiigyi szemelyzetet a vizsgalat elmaradasab61 szarmaz6 egeszsegkarosodasaert felel6sseg nem terheli !
Ha tovabbi kerdesei lennene~ ezt tegye fel kezeloorvosan~ vagy ha igy
sem tud donteni Onnek joga van- sajat koltsegen- magasabb szintii
szakmai f6rwn velemenyenek kikeresere.
Ha On ezt a kerdes alaposan atgondolta akkor alairasaval igazolva,
kerjiik huzza ala a dontesenek megfelelo valaszt !

Hozzajarulok, bogy rajtam a tervezett beavatkozast elvegezzek !
Nem jarulok bozza, bogy rajtam a tervezett beavatkozast elvegezzek !
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a sz6beli es irasbeli felvilagositas utan dontottem a fenti m6don, annak
ismereteben, hogy a dontesemet barmikor visszavonhatom.
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