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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 18. melléklete)
SZÜLÉS
Tisztelt Asszonyom!
Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és
tájékozottságra alapozott döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásokról.
Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót.
A tervezett beavatkozás neve latinul: Partus
A tervezett beavatkozás neve magyarul: Vajúdás és szülés levezetése
A tervezett beavatkozás ismertetése, indoka, célja:
A szülés folyamata három módon indulhat meg: a magzatburok megrepedése folytán elkezd folyni a
magzatvíz, vagy rendszeres méhtevékenység, fájások jelentkeznek, esetleg magzati- vagy anyai ok
miatt a szülés megindítására van szükség. A vajúdás során az elől fekvő rész, mely leggyakrabban a
magzati koponya, ritkábban a magzati far, a fájások hatására a méhszájat kitágítja, ezt követően
áthalad az anyai medencén, majd megszületik a magzat. A beavatkozás célja a magzat világra
segítése.
A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:
Anyai:
- nem kielégítő fájástevékenység esetén szükség lehet a fájások erősítésére infúzió segítségével
- sérülhet a méh-, a hüvely-, a gát-, a végbél-, a húgyhólyag
- amennyiben a méhlepény spontán nem születik meg, szükség lehet annak leválasztására
- a szülés után a méh ellazulhat, ezáltal fokozott vérzés alakulhat ki, mely vérátömlesztést tehet
szükségessé
- amennyiben a vérzést más módon nem lehet csökkenteni, szükség lehet a méh eltávolítására
- az alkalmazott gyógyszerekkel szemben túlérzékenységi reakció léphet fel
- a vajúdás során kialakulhatnak olyan állapotok, melyek a szülés hüvelyi úton történő befejezése
esetén az anyai életet veszélyeztethetik, vagy maradandó egészségkárosodást okozhatnak, ezért
szükség lehet császármetszés elvégzésére.
- kialakulhat méhgyulladás, a gátmetszés sebének gyulladása, szétválása.
Magzati:
- oxygén hiányos állapot, sérülés (leggyakrabban a felső végtagokat mozgató ideg sérülése).
- A vajúdás során kialakulhatnak olyan állapotok, melyek a szülés hüvelyi úton történő befejezése
esetén a magzati életet veszélyeztethetik, vagy maradandó egészségkárosodást okozhatnak, ezért
szükség lehet császármetszés elvégzésére.
A tervezett beavatkozás elmaradásnak várható következményei:

Amennyiben anyai, magzati, esetleg mindkét okból a szülés megindítása orvosilag indokolt, ennek
elmaradása esetén az anya, a magzat(ok) esetleg mindkettőjük életét veszélyeztető, vagy maradandó
egészségkárosodást okozó állapot alakulhat ki.

