BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Röntgen vezérelt stereotaxiás biopszia (mintavétel) ill. műtét előtti dróthurkos jelölés elvégzéséhez

Beteg neve: @@páciens_neve
Anyja neve: @@anyja_neve
Született: @@szüldátum
Lakcím, telefon: @@áll_irányítószám @@áll_település @@áll_utca_házszám
TAJ szám: @@taj_maskszam
1. Az eljárás célja: a kórosnak gondolt elváltozásból sejttani vagy szövettani feldolgozásra mintát veszünk a pontosabb
diagnózis felállítása végett, vagy folyadék gyülemeket bocsátunk le gyógyítás céljából, vagy gyógyszerek bejuttatását
végezzük (ismert elváltozás esetén) gyógyítási célzattal.
A stereotaxiás röntgen vezérlés lehetővé teszi a mintavétel illetve a beavatkozás helyének pontos meghatározását. A
mintavételt követően körülbelül 20 perces megfigyelés után a beteg hazamehet.
2. Az eljárás technikája: a beavatkozás kisműtői sterilitás körülményei között végezzük. Fertőtlenítjük a bőrt, majd ezt
követően történik egy vékony tűvel a sejt mintavétel vagy folyadék leszívás.
Szövettani mintavétel esetén a speciális eszközzel való beszúrás előtt helyi érzéstelenítést is végzünk.
A kapott sejt- vagy szövetmintákat feldolgozásra küldjük.
A tűszúrás során - ha szükséges és lehetséges - a kóros elváltozásba gyógyszerek bejuttatása is megtörténhet.
Minden esetben a beavatkozás röntgen kontroll alatt történik.
3. Az eljárás esetleges veszélyei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok: a beavatkozás a vérvételhez hasonlóan, egy
tűszúrásnyi fájdalommal jár. A beszúrás helyén ritkán kis vérömleny keletkezhet, mely szövődmény mentesen
felszívódhat. Mellkasi és felső hasi szúrás esetén a tüdő sérülés következtében szövődményként levegő kerülhet a
mellüregbe (ptx). Ennek kisebb mennyisége spontán felszívódik, nagyobb mennyiség esetén szükséges beavatkozni. Az
esetleges szövődmények kimutatása végett a beavatkozást követően szükséges egy áttekintő mellkas rtg felvétel.
4. Ezen eljárás elmaradásának esetleges veszélyei és más eljárási lehetőségek: ez az eljárás más egyszerű, veszélytelen,
műtéti beavatkozást nem igénylő módszerekkel nem helyettesíthető. A műtét nélküli sejt és szövettani mintavétel segíti a
pontos diagnózis felállítását. A folyadékgyülemek (cysták) lebocsátása vagy a helyi gyógyszeres kezelés csaknem minden
esetben gyógyítási célzattal történik, így elkerülhetővé válhat a műtéti beavatkozás.
Tud-e lidocain érzékenységről?
Tud-e vérzékenységről?
Szed-e vérhígító gyógyszert?
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5. Tudomásul veszem, hogy kockázatot jelenthet a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek fennállása.
A fenti felvilágosítás alapján és a kérdéseimre kapott válaszok birtokában döntöttem és hozzájárulok a beavatkozás
elvégzéséhez.

Salgótarján, 2016. ....................................................
...................................................
beteg, vagy törvényes képviselő

................................................…
vizsgálatot végző orvos

A fenti felvilágosítás alapján és a kérdéseimre kapott válaszok birtokában döntöttem és nem járulok hozzá a beavatkozás
elvégzéséhez:
....................................................
Beteg, vagy törvényes képviselő

…………………………………...
vizsgálatot végző orvos

