EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft.
Egészségügyi Központ
Főigazgató főorvos: Dr. Kovács Attila
Orrsövény ferdülés miatt végzett műtét
BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………………. (név) ………………………… (születési hely, idő)
…………………………………….. (anyja neve) …………………………….. (TAJ szám) tanúsítom,
Hogy engem Dr ……………………………………….. kellő mértékben felvilágosított az alábbiakról:
A betegségemről, amely kórisme szerint (magyarul, esetleg latinul): …………………………………...
A javasolt gyógymódról, amely (magyarul) műtét, annak kockázatairól, …………………………… és
A helyette alkalmazható gyógymódokról, mint: ……………………………………………………….,
Valamint azok ismert kockázatairól és következményeiről. Ismertette az ajánlott és más szóba jövő kezelési
eljárás előnyeit, illetve hátrányait. A javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb
szövődményeiről és várható következményeiről szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam.
Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon dönthessek arról, milyen kezelést szeretnék.
Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak az alábbi előre nem várható
szövődmények, amelyek a várható gyógykezelést kedvezőtlenül befolyásolhatják
(a

beteg

aláírása

előtt

az

orvos

tölti

ki

olvashatóan,

magyarul)

……………………………………………………………………………………………………………
Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének, vagy mindegyikének
elutasítására. Ez esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve
a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól
felmentem.
A kezelésbe, (műtétbe stb.) való beleegyezésemet, a tájékoztatás megértése alapján minden kényszertől
mentesen adom. Ennek alapján kérem, hogy az alábbi kezelést (műtétet) elvégezzék (olvasható leírás)
…………………………………………………………………………………………
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Orrsövény ferdülés
Műtéti indikáció:
Az orrsövényferdülés csak műtéttel korrigálható, gyógyszeres vagy egyéb konzervatív terápiás lehetőség
nem létezik. Orrsövényműtét végzése akkor indokolt, ha a krónikusan fennálló orrlégzési panasz hátterében
az orrsövény ferdesége áll, vagy a ferdeség része a gátolt orrpasszázst kiváltó, illetve fenntartó oknak. A
beteg általános állapotától, illetve igényétől, valamint az operáló orvos véleményétől függően a műtét
történhet

altatásban

vagy

helyi

érzéstelenítésben.

Orrsövényműtétet végzünk azokban az esetekben, amikor chronikus orrlégzési panasz hátterében
orrsövényferdülés áll. A műtét indoka a jobb orrlégzés, a kellemesebb közérzet biztosítása. Súlyosabb
esetekben az orrlégzési zavarnak másodlagos következményei is kialakulhatnak, elhúzódó felsőléguti
hurutok, orrmelléküreg gyulladások, az alsóbb légutak érintettsége, chronikus torok és garat bántalmak, a
fülkürt működésének zavara, a középfül krónikus gyulladása. Ilyen esetekben az orrsövényferdülés műtéti
megoldása még inkább indokolt. Olykor a horkolásos panasz hátterében is orrsövényferdülés okozta gátolt
orrlégzés áll, melyet orrsövényműtéttel javíthatunk. Fontos tudni azonban, hogy a horkolásnak számos más
oka is lehet.
A műtét elhagyásának várható kockázatai:
Az orrsövényműtét az esetek jelentős részében életminőséget javító beavatkozás, elhagyásának ilyenkor
nincs súlyos következménye.
Azokban az esetekben amikor a gátolt orrlégzés már másodlagos orrmelléküregi, fülészeti, torok, garat ill.
alsóbb légúti megbetegedéseket okoz, a műtét elhagyása ezek állandósulását, fokozatos romlását idézheti
elő. Kiemelendő, hogy bizonyos középfülműtétek előtt az orrlégzés rendezése szükséges. Ennek elhagyása
a fülbetegség gyógyulási esélyeit csökkenti.
Műtéti technika:
Az operáció többféle technikával végezhető. Általánosságban jellemző, hogy a műtét során az egyik
orrbemenetben ejtett metszés után az orrsövény lágyrészeit az operáló orvos lefejti a ferde porcos és
csontos lemezről. A művelet már az érzéstelenítő oldat befecskendezésével megkezdődik, hiszen az
operatőr a folyadékot a porclemez és a porchártya közé fecskendezi. A folyadék utat képez magának, így
rendkívül kíméletesen választódik le a lágyrész-borítás a csontos-porcos sövényről. A lágyrész eltávolítása
sebészi eszközökkel folyik tovább, majd a ferde csont és porclemezeket az orvos kibillenti ferde
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helyzetükből, alakítja, egyenesíti azokat, részben el is távolíthat belőlük, végül a középvonalba helyezi a
korábban szabálytalanul álló részeket. Ezt követi az egyenes helyzetbe hozott orrsövény rögzítése
tamponnal, esetleg varratokkal. Valamennyi sebészi technika közös jellemzője, hogy metszés, esetleg
varrat

csak

az

orrüregen

belül

van.

Az orrtampon általában 2 napig (48 óráig) van az orrban. A kitamponált orrban kisebb mennyiségű véres,
nyákos váladékozás előfordulhat. Az orrtampon viselése kellemetlen, a légzés csak a szájon keresztül
lehetséges. Náthás érzet, fejfájás, esetleg hőemelkedés betamponált állapotban nem ritka. A tampon
kiszedése néhány másodperces kellemetlenséggel jár, ritkán előfordulhat ilyenkor átmeneti, magától
megszűnő vérzés. A műtét utáni időszakban, az operált orrnyálkahártya regenerálódásának idején kisebb
váladékszivárgás előfordulhat, a váladék pörkök formájában lerakódhat az orrban. Ennek puhítása céljából
orrkenőcs használata indokolt. A műtét utáni időszakban általános testi kímélet javasolt, intenzív sport
vagy

fizikai

terhelés

csak

egy

hónap

után

lehetséges.

Orrsövényműtét után az orrlégzés javulása 4-6 hét múlva, az orrüreg teljes kitisztulása, a váladékképződés
normalizálódása után várható, bár sok esetben már korábban is észlelhető a változás.
Az érzéstelenítés, és annak veszélyei:
Először felületi érzéstelenítő szert juttatunk az orr nyálkahártyára. Ezt követően érösszehúzóval kombinált
érzéstelenítő injekciót adunk az orrsövény szövetrétegei közé.
Az érzéstelenítő adása után esetleg kialakulhat: allergiás reakció
( vizenyő, bőrkiütés, viszketés, shock ) kóros reflexek, idegrendszeri mellékhatások( nyugtalanság,
görcsök, légzészavar ),vérnyomás emelkedés, vérnyomás esés, szívritmuszavarok.
Általános műtéti kockázat:
A műtét általános veszélyei úgymint thrombózis,/ embólia, sebfertőzés, keringési reakciók, az egyébként
egészséges egyének esetében igen ritkák. A véralvadást befolyásoló gyógyszerek alkalmazása
megnövelheti a műtét utáni utóvérzés rizikóját. A kábító és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló
egyének gyógyszerekre, illetve a műtéti teherre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az
ilyen szerek fogyasztásának tényét -saját érdekében- közölje.
A műtét közvetlen mellékhatásai, veszélyei, szövődményei:
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Műtét utáni jelenségek:10-20 percig, esetleg egy-két órán át véres köpet, köhögési inger, köhögés. Az orr
elé helyezett un. parittyakötés vérrel és orrváladékkal átívódik, ezért azt rendszeresen cserélni kell. Amíg
tampon van az orrban ( 48 óra ), a légzés csak szájon át lehetséges.

Ritkán előforduló távolabbi mellékhatások és szövődmények a műtét után:
Utóvérzés jelentkezhet elsősorban fizikai terhelés hatására a műtét utáni 2-3 hétben. Olykor az orr ismételt
betamponálására van szükség.
Előfordulhat, hogy az orrsövény rétegei közt vérömleny alakul ki, melyet le kell bocsátani.
Az orrsövény és az orr oldalsó fala közt a nyálkahártya felszínek összenövése jöhet létre, melyek a szabad
orrlégzést gátolják. Ilyenkor kisebb beavatkozással szűntethetők meg az összetapadások.
Az orrsövény nyálkahártyájának egy része elhalhat, és a sövény kilyukadása következhet be. Ez vagy
egyáltalán nem okoz panaszt, vagy esetenként pörkösödést válthat ki.
Gyógyulás várható időtartama:
Eseménytelen gyógyulás várható időtartama 10-14 nap. Orrváladékozás, beszáradó pörkös váladék, változó
mértékű orrdugulás több hétig is fennállhat.
Tudomásul veszem, hogy a beavatkozást követően hozzávetőleg 4 óra megfigyelést követően
hazaengednek otthoni ápolásba.
A műtétet követő ellenőrző vizsgálatokon, utókezelésen / kötéscsere, varratszedés stb. / a megbeszélt
időben részt veszek. Ennek elmulasztása esetén az ebből adódó egészség károsodásért, következményekért
felelősség a beavatkozást végző orvost illetve az egészségügyi Szolgálatot felelősség nem terheli.
Kijelentem, hogy önellátó vagyok. Otthon illetve tartózkodási helyemen lakás-és higiénés körülményeim
megfelelőek, telefonnal rendelkezem, felügyeletem is megoldható.
A fenti tájékoztatás alapos megismerése után beleegyezésemet és hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy
rajtam a tervezett beavatkozást egynapos sebészeti beavatkozás formájában elvégezzék.
Aláírásommal igazolom, hogy a műtétemmel kapcsolatban minden felvilágosítást és magyarázatot
megkaptam, számomra elegendő a kapott felvilágosítás, további felvilágosítás nem szükséges, egyéb
kérdésem nincs. Döntésem meghozatalához elegendő idő állt rendelkezésemre, a döntést kényszertől
mentesen, tiszta tudattal hoztam meg.
……………………………………………….
beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása
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Aláírásommal megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem
részleteiről, különösen pedig a gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást
kapni. A döntéseket a kezelőorvosaimra bízom.
(Ezt a nyilatkozatot – elfogadás esetén – aláírásával kérjük erősítse meg! E megerősítő nyilatkozat
hiányában tájékoztatásról való lemondás érvénytelen.)
A lemondó nyilatkozatot megerősítem:
……………………………………………….
beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása
Előttük, mint tanúk előtt:
1.) Név: …………………………………………

2.) Név: ………………………………………

Lakik: …………………………………………...

Lakik: ………………………………………...

Sz. ig. sz.: ……………………………………….

Sz. ig. sz.: …………………………………….

Hozzátartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem:
Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről teljes körűen tájékoztassák:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről az általam megjelölt korlátozásokkal tájékoztassák:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Háziorvosomat kérésére, betegségemről teljes körűen tájékoztassák / ne tájékoztassák.
(A kívánt rész aláhúzandó.)
Budaörs, 20…………………………………
………………………………………………
kezelőorvos aláírása

………………………………………………..
A beteg vagy törvényes képviselőjének aláírása

P.H
Előttük, mint tanúk előtt:
1.) Név: …………………………………………

2.) Név: ………………………………………

Lakik: …………………………………………...

Lakik: ………………………………………...

Sz. ig. sz.: ……………………………………….

Sz. ig. sz.: …………………………………….
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