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Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat 
Infúziós kezelés 

 

Kedves Betegünk! 
Az alábbiakban tömören megtalálható minden fontos információ az infúziós kezeléssel kapcsolatban. 
1. Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók   
A halló- és egyensúlyozó szerv a belső fülben helyezkedik el. A környezetünkből érkező hang és a mozgás, 
testhelyzetváltozás okozta inger itt alakul át, majd az idegpályákon keresztül érkezik a magasabb rendű 
struktúrákhoz, ahol agyunk feldolgozza, értékeli ezeket. Hallószervünk a hallópályán keresztül a 
hallókéregbe juttatja az információt, melyet hangélményként érzékelünk, azaz hallunk. A halló- és 
egyensúlyozó szervünk rendkívül finom, bonyolult „szerkezet”, melynek vérellátását apró erek biztosítják. 
Ez a szerkezet biztosítja a hallás sokszínűségét, és testmozgásunk, járásunk biztonságát, egyensúlyát.  
 

2. A belső fül károsodásai, zavarai 
A belső fül működése különböző okokból zavart szenvedhet. Ezek lehetnek: vérnyomás ingadozás, alacsony 
vérnyomás, magas vérnyomás, érszűkület, érelzáródás, vérkeringési zavar, vírusfertőzés, vegyi anyagok, 
fejet ért traumák, hirtelen, erős hang, tartósan fennálló zaj, nyomásváltozás, nyaki gerinc bántalmai. Ezek az 
okok átmeneti vagy tartós belső fül károsodást idéznek elő, ami fülzúgásban, halláscsökkenésben, 
szédülésben nyilvánul meg. 
 

3. A kezelés lényege 
A kezelés első lépése az előidéző okok eliminálása, elkerülése, azaz vérnyomás beállítás, érszűkület 
rizikófaktorainak csökkentése /dohányzás, koleszterin, cukorbetegség/, vegyi anyagok kerülése, 
vírusfertőzések kezelése, zajvédelem. Ezen túl lehetőségünk van olyan gyógyszerek adására, melyek javítják 
a belső fül vérellátását, segítik az idegelemek regenerációját, megelőzik vagy lassítják a további romlást. 
Ezek a gyógyszerek értágítók, steroidok és vitaminok. A kezelés infúziós kúra vagy szájon keresztül szedett 
tabletta formájában valósul meg. Leggyakoribb eset az, amikor a vénás infúziós kúrát követően tablettával 
folytatódik a kezelés. FONTOS: ezeknek a gyógyszereknek az adagját, a szedés időtartamát csak ORVOS 
határozhatja meg, hiszen a kísérőbetegségek, a szervezet általános állapota, az életkor befolyásolja a 
gyógyszer adagját, egy részüket nem lehet tartósan szedni, más részük szedése pedig tartósan javasolt. Ne 
felejtsük el, a gyógyszer nemcsak segítheti gyógyulásunkat, hanem árthat is. 
 

4. Az infúziós kúra 
Javasolt az infúziós kúra, amennyiben hirtelen idegi típusú hallásromlás alakul ki, a korábbi halláscsökkenés 
jelentősen romlott, vagy szédülés, fülzúgás esetén. Minden ilyen esetben elsődleges a szakorvosi vizsgálat 
és egyéb vizsgálatok / pl. hallásvizsgálat/. A tünetek és a vizsgálati eredmények birtokában szakorvos dönt 
az infúziós kúra javallatáról, mely általában 5 napig tart. Az infúzió során értágító anyagokat juttatnak a 
szervezetbe, ezek az anyagok javítják a károsodott területek vérellátását, segítik az idegsejtek anyagcseréjét, 
javítják az ún. kognitív funkciókat /tanulás, figyelem, memória/. Az értágító gyógyszerek mellett más 
gyógyszerek /pl. szteroid/ adására is sor kerülhet, erről szakorvos dönt a betegség jellegétől függően. Fontos, 
hogy az infúziót a beteg nyugalomban, fekve kapja.  Az infúziót megfelelő cseppszámmal kell beadni, ezért 
az infúzió időtartama 2-3 óra. Ezt követően ágynyugalom javasolt. Ellenjavallt az infúzió gyógyszer 
túlérzékenység, a közelmúltban lezajlott agyvérzés, a közelmúltban történt nagyobb műtét esetén, súlyos 
vesebetegségben. Kérjük, jelezze kezelőorvosának, ha Ön vesebeteg, szívbeteg, ha lába rendszeresen dagad, 
ha fullad, ha korábbi értágító gyógyszerek szedése során kiütések jelentek meg a testén, ha műtéten esett át, 
ha vérnyomása ingadozó. Sajnos, gyakori, hogy az infúzió adása nem hozza meg a várt eredményt, a javulás 
elmarad, a zavaró fülzúgás, halláscsökkenés tartóssá válik. 
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5. Az infúziós kezelés mellékhatásai 

Leggyakoribb mellékhatások a következők lehetnek: hányinger, hányás, nyugtalanság, szorongás, bőrkiütés, 
gyógyszer túlérzékenységi reakció, mely akár az életet is veszélyeztetheti, fejfájás, álmatlanság, 
aluszékonyság, szédülés, vérnyomásesés, véna gyulladása, fájdalom az infúzió adása helyén. Amennyiben 
bármelyiket észleli, kérjük, azonnal jelezze. 
 
6. Az infúziós kezelés elmaradása 

Az infúziós kezelés orvosi javallatra történik. A beteg saját felelősségére dönthet arról, hogy nem kéri az 
infúziós kúrát. Ebben az esetben a beteg állapota romolhat, a halláscsökkenése fokozódhat, véglegessé 
válhat, hallását teljesen elveszítheti. A szédülés, egyensúlyzavar veszélyeztetheti testi épségét, további 
betegségeket, szövődményeket okozhat. 
 
7. Életviteli tanácsok 

Az infúziós kúrát követően a további javulás ill. a betegség romlásának megakadályozása érdekében 
javasoljuk: a vérnyomás beállítását és rendszeres ellenőrzését, koleszterint szintjének csökkentését, 
cukorbetegségének kezelését, az előírt diéta megtartását, a dohányzás feladását, vegyszerek kerülését, 
zajvédelmet ill. a zaj elkerülését, az előírt gyógyszerek szedését, rendszeres ellenőrző vizsgálatokat.  
 
8. A beteg kérdései: 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Az orvos megjegyzései: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

E-MK 2010-21/10                                                                                                                                                                                             
2/3 



#!AKTOSZTALYNEVE;  OEP KÓD: #!APOSZTKOD; 
Osztályvezető főorvos: #!OSZTVEZFOORVNEV; #!OSZTVEZFOORVPROP(4);  Tel.:#!OSZTTEL; 
 

(A dokumentumot a MedWorkS rendszerben rögzítette: #!AKTUSERNEVE;  #!AKTUSERKODJA; ) 

Név: #!NEV; Törzsszám: #!TORZSSZAM; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; Felvéve: #!FELVIDO; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA;   

 
BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 
Aláírásommal igazolom, hogy   (tájékoztatást adó orvos neve, munkaköre)  
részletesen tájékoztatott 

I. egészségi állapotomról, annak orvosi megítéléséről, 
II. a javasolt vizsgálatokról,beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges  
  előnyeiről és kockázatairól, 
III. a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, 
IV. döntési jogomról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, 
V. a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, 
VI. az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, annak általánosan ismert, jelentős mellékhatásairól, az 

esetleges szövődményekről és a beavatkozás lehetséges következményeiről, azok előfordulási gyakoriságáról, 
VII. a további ellátásokról és a javasolt életmódról. 

 
Lehetőséget kaptam kérdések feltevésére, mely lehetőséggel éltem - nem éltem (a megfelelő rész aláhúzandó), és 
kérdéseimre kielégítő választ kaptam. A szóbeli tájékoztatáson kívül a betegségemmel kapcsolatos írásos 
ismeretterjesztő anyagot is kaptam - nem kaptam (a megfelelő rész aláhúzandó). 
 
Kijelentem, hogy a tájékoztatást megértettem, s az előttem álló, a betegségem kezelése érdekében szükséges 
 beavatkozáshoz a tájékoztatás során kapott, a 
beavatkozás mellett és ellene szóló érvek és a lehetséges kockázatok mérlegelésével adom meg hozzájárulásom. 
Beleegyezem a beavatkozás azon változtatásaiba is, amelyek az az alatti szükséghelyzetben adódhatnak. Az esetleg 
(életveszély, súlyos, egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér és vérkészítmények beadásába is 
beleegyezem. 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a beavatkozást a szervezeti egység vezetője vagy a megbízottja által kijelölt 
orvos, illetve orvos csoport végzi el. Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, 
szövetmintákat megőrizzék és azokból tudományos igényű feldolgozást végezzenek.  

Tudomással bírok arról, hogy az ellátásomat végző intézmény oktató intézmény is, így a beavatkozás során az oktatási 
programban résztvevők is jelen lehetnek. 
 
Miskolc,#!AKTDATUMHONAPNEVVEL; 
 

………………………………………    …………………………………………. 

 tájékoztatást adó orvos beteg,vagy törvényes képviselője 
 
Aláírásommal tanúsítom, hogy betegségem természetét maradéktalanul megértettem, megismertem a lehetséges 
kezelési formákat és azok elmaradásának kockázatait. 
 
A tervezett műtéthez nem járulok hozzá. 
 
Miskolc,#!AKTDATUMHONAPNEVVEL; 
 

………………………………………    …………………………………………. 

 tájékoztatást adó orvos beteg,vagy törvényes képviselője 
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