(Sternum punctio)

Beleegyezo Nyilatkozat

Kedves Betegiink l

Az On gy6gyulasa erdekeben csontvelo vizsgalat valt sziiksegesse.
A vizsgalat celja, hogy kideritsen egy esetleges verkepz6szervi megbetegedest
es ennek alapjan idoben megkezd6dhessen hatekony gy6gykezelese.
Maga a beavatkozas kockazata minimalis, szov6dmenye szinte nines, azonban
Onre nezve nemi kellemetlenseggel es egy kis fajdalommal jar.
A vizsgalatot vegz6 orvos, nagy gyakorlattal bir, de feltetlenul sztikseges
ismernie bizonyos tenyeket Onnel kapcsolatban. Miutan a beavatkozas
fajdalomcsillapitas- helyi erzestelenites mellett tOrtenik, esetleges
gy6gyszererzekenyseger61 feltetlenul sz6ljon a beavatkozas el6tt.
Maga a vizsgalat tortenhet u.n.sternum punkci6val, ekkor a szegycsonton
keresztiil nyerjiik a csontvel6t.
Tortenhet csontvel6 biopsziaval, amikor szovethengert nyeriink. Ekkor a
mintavetel a medencecsontb61 tOrtenik.
Onnel betegsegenek tisztazasahoz sternum punkci6ra I csontvel6 biopsziara
(nem kivant tOrlendo) Vall SZtikSCg.
A vizsgalat elmaradasa eseten Ont kozvetlen egeszsegkarosodas nem eri,
de a betegsegenek pontos tisztazasanak hianya, keslelteti, ill . megakadalyozza
a hatekony gy6gykezelest, ennek minden kovetkezmenyevel egyiitt ..
Mas eszkozok, vizsgalati lehetosegek csak durva megkozelitest adnak
betegsege tisztazasahoz. llyen kiilonfele vervizsgalatok, esetleges
eszkozos vizsgalatok pl rtg, UH, de hangsulyozzuk ezek csak korvonalozni
kepesek a felmeriil6 diagnosist.
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Szeretnenk kerni ezert, hogyha megis ugy dont, hogy a tervezett vizsgalathoz
nem kivan hozzajarulni, ezt j61 gondolja at, es a felmeriilo kerdeseit beszelje
meg kezeloorvosaval !
Hangsulyozzuk On a szabad akaratab61 dont, igy termesietesen
az egeszsegiigyi szemelyzetet a vizsgruat elmaradasab61 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,
ketjiik huzza ala a dontesenek megfelelo vruaszt!

Hozzajarulok, bogy rajtam a tervezett beavatkozast elvegezzek !
Nem jarulok hozza, bogy rajtam 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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