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Altatásra, regionális, helyi érzéstelenitésrevonatkozó tátjékoztatási, beleegyezési nyilatkozat
Testsúlya:
Magassága:

1lzrliletés'|ideje:
iAnyja neve:
;----^.
laJszama',
It
lLakik:
L- "LiL.

T

L i _j

-

Foglalkozása:

Kórházi osztály:

I

-.iJ

Kórisme:
Tisztelt Betegünk!

Szíveskedjéka következő oldalakon levő altatásra, érzéstelenítésrevonatkozó tájékortaót
elolvasni, a kérdoívetkitölteni és az altatóorvos szóbeli tájékoilatását követően az alábbi

nyilatkozatot aláírni.

o

Az altatóorvos megbeszélte velem

C

Az érzéstelenítéslényegétmegértettem és feltettem minden azza| kapcsolatos

a mritétemhezl vizsgá|atomhoz szükséges érzéstelenítési
szövődményeket.
elj árást, az esetlegesen előforduló

különösen

kérdésemet,
a beavatkozás milyenségére'annak előnyeire és hátranyaira, az esetleges mellék-

beavatkozásokra

és kiegészítő kezelésekre (pl':

gyógyszeres vérnyomáscsökkentés/

vérnyomásemelés, folyadék (infuzió) adása a vérpályába, vérátömlesztés, nagy (központi)
vénabiztosítás, utókezelés), valamint az érzéstelenítésselkapcsolatos veszélyekre
vonatkozóan.
Beleegyezem' hogy a tervezett műtétet / beavatkozást
. altatásban,
. regionális érxéstelenítéssel,
. helyi érzéstelenítéssel
v é gezzék.( a m e gfe l e l ő al áhúz and ó)

Hozzájárutok az érzéstelenítéshezszükséges előkészítő és kísérokezelésekhez, va|amint az
azt követo megfigyeléshez, esetleges intenzív terápiás (őrző osztályos) megfigyeléshez.
Egyetértek a kezelések altatóorvosom által szükségesnek ítéltanesztezio|ógiai módszer
megváltoztatásával és kibővítésével,az esetleges vérátömlesztéssel.

A beleegyezés esetleges korlátozására vonatkozó megsegyzés (pl. bizonyos érzéstelenítési
elj árással,

Salgótarján,

vagy mellék-beavatkozással kapcsolatban) :........'...
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kérdőívetkitoltő beteg, illetve törvényes képviselője,
vagy a nyilatkozattételre jogosult cselekvőképes
személy aláirása
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Tisztelt Betegünk!

Szíveskedjék az alábbi tájékoztatót elolvasni, és a kérdőívet kittjlteni!
tervezett műtétet megelőzően Ön először az aneszteziológiai ambulancia előkészító munkája
során, majd közvetlenül a műtét elotti napon találkozik osztályunk altatóorvosával.
A fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket és műtéti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítéssel
végezzúk.Az
érzéstelenítésre,a beavatkozás idejében alégzés,a vérkeringésés egyéb szervek
működésének fenntartására az érzéstelenítéstvégzo anesáeziológus orvos illetékes. Munkája a
beavatkozást végzo, operáló orvossal együttműkö dve az Ön biztons ágát szolgá|ja.

A

l. Az érzéstelenítéskülönbiiző módszerekkel történhet.
r Altatás(általános érzéstelenítés)
A fajdalonnlentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul' Az alvashoz llasonló

állapotba kerül, amit a műtét végéigtartunkfenn.
A műtétet megelőzően már a kórteremben vagy az előkészítőben tabletta vagy injekció formájában
megkapja az e|őkészitést. A műtőben a kar vénáj ába infiniőt vezetünk be' majd az érzésÍeleniÍést
általában azon áÍ adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezÍ az injekciót
megismételjük vagy altatogénokat adunk arcmaszk, gégemaszk, illetve a légcsőbe vezetett cső
(tubus) segítségével,'amikorÖn már aÍszik. Ezekkel a módszerekkel közvetlenúl a tüdőbe juttatjuk
az oxigén és altatőgázok keverékét.
Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt, korszerű műszerek (monitor, altatógép) segítenek
az ön alapvető élettani működésének fenntartásában.

r Regionális'helyiérzéstelenítés
A ftijdalommentesség a test operálandó/műtendő területére korlátozódik, Öntudatvesztéssel nem

párosul.

Gerinckcjzeli (spinális vagy epidurális) érzéstelenítésnél
az alsó végtag, csípő és az alhas
fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján
érzéstelenítotfecskendezünk az érző idegek közé' vagy köré' Az injekció előtt a bőrt szükség esetén
érz éste lenítj ük' í gy a b eav atkozás gyakorl ati lag fáj dalommentes.
A felső végtagi fő idegtörzsének érzéstelenítése[interscalenius(nyaki), Vagy supraclaviculáris
(kulcscsont feletti), vagy infraclaviculáris (kulcscsont alatti), vagy axilláris (hónalji)] a felső végtag

telj es érzéstelenségétokozza.

A kielégítoérzéstelenítésvelejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg,
nem képes mozgatni a beteg.

a műtét alatt nem érzi és

Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai, ezért mindig a tervezett műtét és az Ön általános
á1 lapota szempond ábó l le gm e gfelelőbbet j avasolj uk.
?.

Az érzéstelenítésieljárások veszélyei

Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az altatással
kapcsolatos súlyos szövődmények azonban még rossz általános állapotú betegeknél iS ritkák. Az
általános érzéstelenítés(altatás), amely korszerű gyógyszerekkel, altatógépekkel történik, lehetővé
teszi, hogy a l'égzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk. A
szövődmények elkerülése érdekében a szevezet működését különféle készülékek segítségével
(EKG stb.) folyamatosan ellenőrizzük.
2.|.Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei:
.Nagyon eyakori: száraz torok, átmeneti zavartsag, tájékozatlanság, hányinger, hanyas,
fejfájás, hátftjás
.Gyakori: vénagyulladás, erős fajdalom műtétet követően , átmeneti Iátászavar,
szájsérülés, verőér véletlen szúrása kÖzponti véna biztosításakor, nehéz
légútbiztosítás,remegés, hidegrázás

.Kevésbéeyakori. fogsérülés, gégegörcs, hörgőgörcs,
ébrenlét,légútbiztosítás kivitelezhetetlensége
.Ritka: gyógyszerallergia,szívmegállás, haldlozas

gépek meghibásodása, véletlen

2.z.A regionális, helyi érzéstelenítésmellékhatásai: A helyi érzéstelenítésegyes típusai kisebb
megterhelést jelentenek a szervezetnek, az esetlegesen előforduló idegsérülések ritkák.
1.Gerincközeli (spinalis vagy epidurális) érzéstelenítésesetén:
.G)'akori.' fejfajás , atmeneti vizelési zavar.

.Kevésbée}'akori: derékfájás, talyog epiduralis kanülálást követően, központi idegrendszer

görcsei, szívmegallas
.Nasyon ritka:
alsó testf,ll bénulás, gerinchartya bevérzése, halálozás
1.FeIső végtagi érzestelenítés:
helye:
1 .Érzéstelenítés
. Interscalenius érzéstelenítés
(nyaki)
. Supraclavicularis érzéstelenítés
(kulcscsont feletti)
. Infrac l avicul aris érzéstelenítés(kulc scsont al lati)
. Axilláris érzéstelenítés
(hónalj ) : a leggyakrabban használt perilériás
érzéstelenitési mó ds zer
1.Mellékhatásai:
.Kevésbé gvakori.' Vérömleny a szúrás helyén,
.Ritka.' Idegsérülés, lokál érzéstelenítőkmellékhatásai

Azokat a problémákat' amelyek Önnél nagyobb eséllyel fordulhatnak e|ő, az altatóorvos mondja el
részletesen az e|ső találkozásuk alkalmával.

Kérjük' hogy

a műtét előtt saját érdekébentartsa be a következőket:
A műtét kezdete elott ne egyen' ne igyon, ne dohányozzon|. Apontos időpontot altató orvosa

r

határozzameg.
.2 őráva| a műtét előtt még ihaÍ2 dl (1 pohár) folyadékot (viz, rostmentes), de

kávét, tejterméket, rostos és szénsavas folyadékot NEM !
.6 órával a műtét előtt még ehet kiinnyen emészthető ételt, amennyiben NEM hasi
műtétre kerül sor.
Kiveheto fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el!
Éksze'eit vegye le, mossa le a körömlakkot, szemfestéket! Testékszereit távolítsa el!
Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtti
találkozáskor!
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Fontos: orvosi vizsgálatra mindig hozza magával a korábbi kőrházi zárője|entéseit, labo1 EKG
leleteit stb.
T{ELYI ERZE STELENITE SRE VONATKOZO KERDOIV
Igen Nem
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Allt-e az utóbbi

kezelés alatt?

Mi1yen megbete gedések miatt?

2

Vannak-emegszokottgyógyszerei?

l
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Melyeket? Említse meg
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következóket

is:

apító, a|tatő, nyu gtató, hashaj tó, f o gamzás gát|ő!

Előfordult-e valamiemlítésreméltó korábbi műtét során altatással,
re

gionáli s vagy heiyi érzéstelenítésselkapcsol atban?

Mi volt ez?
Előfordult-e valami említésreméltó vénokonainál érzéstelenítéssel

kapcsolatban (például: gyógyszer túlérzékenység,újraélesztés)?
Kapott-e már valaha vérátömlesztést?
Vannak-e izombete

gsé gei

? (izomsorvadás, myasthenia)?

Megjegyzés

Kérdések

lgen

Nem

Y"qrry::l-l

Van-e szíviz omzat me gbete gedé se? ( gyull adás, tágulat stb.)?

I

Szívkoszorúérmegbetegedése (szüktilet, korábbi tágítás, stent)?
Okoz-e panaszt?

l0 Szívelégtelenség,abból
: -r-

származő tüdővizenyo?

Szívbillentyű megbetegedése (meszesedés' műbil lentyű)?
Szíwitmus zavar (pl. korábbi pacemaker beültetés)?

Milyen típusú?
Van-e magas vérnyomása?

_l

iTüdö- és légűti megbetegedések (pl. TBC, portüdo, tüdőgyulladás,
tüdőfe lfuvódás' asztma, krón ikus bronchitis)?
Jelenleg hurutos-e?
Májbetegségek, hepatitis, sárgaság, epepanaszok?

Gyomorfekély vagy gyomorvérzés?
Anyagcserebetegségek (pl. cukorbetegség?)

Ha igen: inzulinfüggő, vagy gyógyszerre beállított, vagy elég

diétáni?

20

Pajzsmirigybetegségek (pl. golyva)?

2T

Szembetegségek (pl. zöldhályog,

szürkehályog műtét)?

Idegi bántalmak (pl' epilepszia, bénulások)?
ESZméletveSZtés?

Állt-e kezelés alatt kedélybetegség miatt (pl. depresszió, pszichiátriai
megbetegedés miatt)?
25

A vázrendszer megbetegedéser (gerincoszlop károsodás)?

26

Van-e visszeressé ge, volt-e mélyvénástrombózi sa?

A vér megbetegedései/véralvadási zavarok ( vérzésrehajlam)?

Allergiák, gyógyszer tulérzékenység(pl. szénanátha, tulérzékenység
bizonyos táplálékkal, gyógyszerrel, ragtapasszal szemben)?

Melyek ezek?
Van-e fogpótlása?

29
30

i

Vannak-e meglazult fogai?

31 Dohányzik?
]

Fo gyaszt-e rendszeresen

alkoholt?

Haszná1 -e hal1ókészüléket?

Ha nó, jelenleg terhes-e?
35

Egyéb említésreméltó körülmények ( pl. baleset, fel nem sorolt
megbetegedések):

A tervezett beavatkozás típusa:

Nem:
Az ana vonatkozó felvilágosítást megkaptam.
Kijelentem, hogy afenti adatok hitelesek, nem hallgattam eI olyan adatot / informóciót a
tdjékoztatdst végző orvos elől, amely befolydsolhatná az érzéstelenítéskimenetelét.
Beteg aláírása
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