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MŰTÉTI TÁJEKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

(Retinopathia diabetica ellenes lézeres műtéthez Thtrombosis utáni 
neovaseularisatio ellenes lézeres műtéthez) 

Alulírott ............................................................ (név) ...............................(szül. idő, 
hely) .......................................................................sz. alatti lakos ezen nyilatkozat 
aláírásával elismerem, hogy engem ................................................. kellő mértékben 
felvilágosított az egészségi állapotom miatt szükségessé vált orvosi 
beavatkozásról, annak előnyeiről, esetleges elmaradása hátrályairól, valamint a 
beavatkozással járó kockázatról, annak leggyakrabban előforduló szövődményeiről.  

1.) Az előzetes vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy Ön cukorbetegség 
vagy érelzáródás okozta szembetegségben szenved, illetve a szemfenéken 
ideghártya szakadása van. Ez azt jelenti, hogy a szem érrendszere károsodott, ami 
előbb látáscsökkenést, majd teljes megvakulást okozhat. Ezért az érkárosodást 
lézeres műtéti úton csökkenteni kell. Ebből eredően a műtét elmaradása vaksághoz 
vezethet.  

2.) A műtét szövődményeként előfordul, hogy a helyi érzéstelenítés céljából 
beadott cseppre allergia. Ezen szövődmények a jelenlegi körülmények között 
rendszerint maradandó szövődmények nélkül elháríthatók.  
A műtét folyamán a következő szövődmények 

léphetnek fel:  
 - a szemben bevérzés történhet  

- elszürkült a szemlencse  
- látótér-szűkület  
- ideghártya leválás  
- másodlagos zöldhályog keletkezhet.  

Ezen szövődmények mégis kisebb kockázatot jelentenek a szem számára, 
mert a műtét elmaradása hosszabb távon biztosan a látáselvesztéséhez vezet.  

3.) A műtét kockázatairól, lehetséges gyakoribb szövődményeiről és várható követ-
kezményeiről a fenti írásos tájékoztatón túl szóban feltett kérdéseinkre is megfelelő 
olyan válaszokat kaptam, melyeket megértettem. A tájékoztatót követően kellő idő 
állt rendelkezésemre, hogy szabadon, minden befolyástól mentesen döntsek a 
műtéttel járó esetleges kockázatok és szövődmények vállalásáról. A kapott írásbeli 
és szóbeli tájékoztatást megértettem, és annak alapján a fenti műtét elvégzéséhez 
ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, annak kockázatát vállalom.  

4.) Egészségi állapotomról  

- x részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást kérek  

- x nem kívánok részletes felvilágosítást kapni, ezért a döntéseket 
kezelőorvosaimra     bízom  



- x a kezelőorvos a közvetlen családtagjaimnak, hozzátartozóimnak 
felvilágosítást adhat. Csak a kórlapon feltüntetett hozzátartozónak adhat 
felvilágosítást, közvetlen hozzátartozóimat sem tájékoztathatja.  
Az alább megjelölt személyeknek adhat felvilágosítást:  

   
……........………………………………………………………………………….. 
   
…………........…………………………………………………………………….. 
   
………........……………………………………………………………………….. 

 

Fenti nyilatkozatot alaposan áttanulmányoztam, az abban foglaltakat megértettem, 
és nyilatkozatomat aláírásommal is megerősítem.  

 Miskolc, 200... ...................... hó .......... nap.  

Az x-szel jelölt részeknél a nem kívánt rész törlendő.  

 

A kezelőorvos neve, aláírása:  A beteg vagy törvényes képviselője 
aláírása:  
 
Szem. ig. sz. vagy .......................................................  
 
 
  betegbiztosítási ig. sz.: ................................ 
 
 
Figyelem!  
Amennyiben a műtétet korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 
személyen kell elvégezni, úgy szóbeli tájékoztatást és a fenn nyilatkozatot a 
törvényes képviselővel kell ismertetni, ill. aláírni, és ezt megfelelően ezen a 
nyilatkozaton rögzíteni kell! 

A fenti tájékoztató alapján a javasolt műtét elvégzéséhez nem járulok hozzá.  

 Miskolc, 200... ..................  hó ............. nap .  

..............................................................  
a beteg vagy törvényes képviselő 
aláírása  

 

............................................................ 

szem. ig. sz. vagy betegbizt. ig. száma 


