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BETEGTÁJÁKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZİ NYILATKOZAT
STERNUM PUNKCIÓ (CSONTVELİ MINTAVÉTEL)
VIZSGÁLATBA

KEDVES BETEGÜNK!

A beavatkozás célja:
A vérképzıszervi betegségek kimutatása. A csontvelıi sejtek és csontszövet mikroszkópos vizsgálata
tisztázza a vérképzıszervi betegség eredetét, súlyosságát és döntıen befolyásolja a kezelést.

Hogyan történik a vizsgálat?
A vizsgálatot erre szakosodott, tapasztalt szakemberek végzik. A vizsgálat során csontvelısejtekre van
szükség, amelyet a szegycsontból lehet nyerni. A bır fertıtlenítése után injekciós tővel a bır alatti
szövetek és a csonthártya helyi érzéstelenítése történik meg. Érzéstelenítés után, az un. sternum
(szegycsont) punkció során, a mellkasfalon, a szegycsont felsı részén, egy erre alkalmas tővel a bırön,
az alatta lévı szöveteken át, a felsı csontlemezt elérve, be kell hatolni a csontvelıőrbe. Kis mennyiségő
(kb. fél milliliter) csontvelı kiszívására kerül sor, amit megfelelı vizsgálatoknak kell alávetni.

Mi a teendı a vizsgálat elıtt?
A vizsgálat nem igényel különösebb elıkészületet.

Mi a teendı a vizsgálat után?
A beavatkozás után a szúrás helyének 20 percig nyomása homokzsákkal, majd felkelhet és
akadálytalanul folytathatja a szokásos napi tevékenységét.

Milyen veszélyei vannak a vizsgálatnak?
A vizsgálat ritkán az alábbi szövıdményekkel járhat: a mintavétel után néhány óráig fájdalom a szúrás
helyén; érzéstelenítıszer iránti túlérzékenység; a mellkasi szervek sérülése; elvétve (10 000
vizsgálatból 1 esetben) technikai hiba folytán a tő a vizsgálat során eltörhet, esetleg a csontba
beletörhet. A vizsgálat vérzékeny betegekben is elvégezhetı, vérzésveszély nincs.

BELEEGYEZİ NYILATKOZAT

Ezen nyilatkozat aláírásával:

hozzájárulok

–

nem járulok hozzá

a fenti beavatkozás elvégzéséhez

Tudomásul véve azt, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének
elutasítására, amely esetben az egészségi állapotom alakulásának felelıssége alól kezelıimet
felmentem.
Továbbá tudomásul vettem azt is, hogy az átlagostól eltérı kockázatot jelenthet számomra a
felajánlott gyógymód, illetve a vizsgálat során esetlegesen újonnan felderített és így ez ideáig meg
nem állapított betegségek vagy eltérések állapotjavulásomat kedvezıtlenül befolyásoló tényezık
fennállása.
Tudomásul veszem, hogy az orvosi beavatkozás teljeskörő (vagyis legapróbb részletekre is
kiterjedı) tájékoztatása nem várható el, mivel ezt a Legfelsıbb Bíróság közétett eseti döntésében
sem követelte meg az 5%-nál kisebb elıfordulási arányú kockázatokra vonatkozóan, így
elfogadom, hogy tájékoztatásom az ilyen ritkán elıforduló kockázatokra nem terjed ki, és
beleegyezésemet mindezek tudatában adom meg.
Jelen döntésemet minden kényszertıl mentesen akkor hoztam, amikor az összes kérdésemre választ
kaptam, és azokat megértettem. Elismerem, hogy a tájékoztató beleegyezésemhez minden
szükséges, általam értett információt megadott, és annak átgondolásához elegendı idıt biztosított

…………………………………………
beteg aláírása

vagy a …………………………………………………
törvényes képviselı olvasható aláírása**
szül. adatok:
lakcím:

Kiskunhalas, 20….. …………………….. hónap ……. nap

....................................................................
beavatkozást és tájékoztatást végzı orvos
olvasható aláírása, pecsét

Nyilvántartás: 032/01-SZ-52

