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Anaesthesiológiai perioperatív therápiás átadó lap 
 

BETEG NEVE:___________________________________ ÉLETKORA:_______________________________ 
TAJ-száma:_____________________________________ALLERGIA:________________________________ 
Műtéti diagnózis:_______________________________VÉRCSOPORT:_____________________________ 
 
Preoperative PREMEDICATIO: 

Premedicalo orvos: Premedicatio műtét előtt este: 

Anesztézia módja: 
 

Premedicatio műtét előtt 1 órával: 

Antibiotikum profilaxis: 
 

Infuziók: 

Thrombózis profilaxis: 
 

Vérkészítmény: 

Megjegyzés: 

 
A beteget előkészítő nővér tölti ki: 
Műtét előtti RR:                            Hgmm 
 

Műtét előtti Pulzus:                
/m 

Temperatúra:                    
°C 

Premedicatio(adag,beadás módja,ideje): 
 
 

Infúziók: Nővér aláírása: 

Megjegyzés: 

 
Postoperative: BETEGÁTADÁS                  
HELYE:__________________________________Időpontja:_________________________ 

Alkalmazott anesztézia módja:___________________________Időtartama:________________________ 
 
Műtőben alkalmazott: 
Anesztetikumok(mennyiségük): 
 
 

Folyadékbevitel: 

Egyéb gyógyszerek: 
 
 

Transfusio: 

Vizsgálatok: Diuresis:                        ml 

 

Beteg állapota osztályra szállítás alkalmával (légzés, keringés, kooperativitás, tudat állapot): 

RR:                        Hgmm                   P:              /m                     Resp:                /min               Spo2:               % 

 

Tudatállapot: 

Postoperatív therápiás javaslat: 

 

 

 

Megjegyzés (speciális viszonyok): 

 

 

Dátum:                                                        Átadta:_______________________Átvette:_____________________ 
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BETEG NEVE:_________________________________________SZÜLETÉSI IDEJE:_______________________ 

TAJ-száma:___________________________________________LAKCÍME:_____________________________ 

MŰTÉTI DIAGNÓZIS:________________________________________________________________________ 

Beleegyező nyilatkozat Anaesthesiológia elvégzéséhez 
A tervezett műtéthez szükséges érzéstelenítésbe, altatásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív 
kezelésbe beleegyezem. 
Az érzéstelenítéssel kapcsolatos felvilágosító tájékoztatót írásban megkaptam. Lehetőségem volt arra, hogy azt 
elolvassam, és az érzéstelenítést végző orvossal megbeszéljem. Kérdéseimre kielégítő választ kaptam. Hozzájárulok, 
hogy a rajtam tervezett műtétet/vizsgálatot az altatóorvos szerint megfelelő érzéstelenítési eljárás segítségével 
végezzék el, az eljárás közben szükségessé váló eszközös vizsgálatokat, beavatkozásokat elvégezzék, az 
érzéstelenítést a beavatkozás közben esetlegesen felmerülő új szakmai igényeknek, vagy problémáknak megfelelően 
módosítsák. 
Tudomásul veszem, hogy a műtétet követő 24 órában önállóan nem közlekedhetek, ez idő alatt folyadékot csak 
orvosi engedéllyel fogyaszthatok, altató, nyugtató fájdalomcsillapító szert csak orvosi utasításra kaphatok. 

Javasolt anaesthesia: 

Az ajánlott aneasthesiát nem fogadom el ………………………………….……….…………….………..ragaszkodom.  

Az esetleges károkról, melyek ennek folytán egészségemet érhetik felvilágosítást, kaptam, tudomásul 

 veszem és vállalom az esetlegesen előforduló  lehetséges szövődményeket. 

Dátum:                                                                                                                                   ……………………………………………. 

                                                                                                                                                              Beteg aláírása 

Utasítások az altatott járó betegek kórházból való távozása utáni időszakra: 
Kérjük, hogy amennyiben műtéti érzéstelenítésre járó betegként kerül sor, saját és mások biztonsága érdekében, 
kórházból való távozását követő első 24 órában tartsa be az alábbi utasításokat! 
Altatás után csak felelős felnőtt kísérővel menjen haza! 
Géppel, balesetveszélyes háztartási készülékkel ne dolgozzon! 
Kerüljön minden, egyensúly érzéket, kívánó helyet, helyzetet, eszközt. Hivatalos iratot ne írjon alá, szerződést ne 
kössön! Gépjárművet ne vezessen! Szeszesitalt ne fogyasszon, ne dohányozzék! 
Kérdezzen! 
Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtti találkozásakor! 
A tájékoztatást követően felmerült kérdéseim és az arra kapott válaszok: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kelt:…………………………………………………                                                    ………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                       tájékoztatást adó orvos aláírása 
Az ajánlott annaesthesiát elfogadom: 
 
______________________________                                                    ____________________________________ 
                  beteg  aláírása                                                                                vagy a törvényes képviselő aláírása (1) 
                                                                                                                               Neve: 
                                                                                                                               Születési helye, ideje: 
                                                                                                                   Lakcíme: 
 
(1)cselekvőképtelenség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhat alá! 
 
Nagyon súlyos, zavart, eszméletlen, nagyon előrehaladott korú beteg esetén: 
A beteg állapotát illetően, a beavatkozások (műtéti és anaesthesiológiai) elvárható eredményeit, elvárható általános állapotából adódható 
szövődményekről felvilágosítottak az előzőekben leírtaknak megfelelően.  
A beavatkozásokba beleegyezem a hozzátartozóm érdekében, melyet aláírásommal tanúsítok. 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               __________________________________ 

 
                                                                                                                                                                                                 a hozzátartozó aláírása 
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                              Betegtájékoztató! 
 

Kedves Betegünk! 

A fájdalmas vizsgálatokat, műtéteket érzéstelenítés alatt végzik. Az altatóorvos feladata, hogy a műtét során 
Ön ne érezzen fájdalmat, és fenntartsa szervezete normális működését. Együttműködése az Ön biztonságát szolgálja. A 
következőkben röviden ismertetjük az érzéstelenítés különböző módjait és veszélyeit. 
 
Az érzéstelenítés módjának kiválasztása: 
Mindegyik érzéstelenítési módszernek vannak előnyei és hátrányai is. Mi mindig azt javasoljuk önnek, ami a legjobban megfelel a 
tervezett műtét, és az ön általános állapota szempontjából. 
 
Altatás (általános érzéstelenítés): 

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul. Az altatás kezdetén fokozatosan alváshoz hasonló 
állapotba kerül, amit a műtét végéig fenntartunk. 
A műtétet megelőzően tabletta vagy injekció formájában megkapja az előkészítést. Ezt követően a kéz vénájába kanült vezetünk 
be, az altatást azon átadott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismételjük és/vagy altató gázokat 
adunk arcmaszk, gégemaszk illetve a légcsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Ezekkel a módszerekkel 
közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigént és az altatógázok keverékét. 
A módszer rendkívül biztonságos, mert így tökéletesen tudjuk biztosítani a lélegeztetését, hányás esetén tüdeje védve van a 
félrenyeléstől. Ezt a módszert alkalmazva izomlazítókat is adunk, ami a sebész számára biztosít jobb feltételeket. 
 
Veszélyei: 
Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos súlyos 
szövődmények még rossz általános állapotú betegnél is rendkívül ritkák. A modern altatás (általános érzéstelenítés), mely 
korszerű gyógyszerekkel, lélegeztető- gépel is felszerelt altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a 
többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk, és a szervezet működését különféle készülékek segítségével ( EKG, 
stb.)folyamatosan ellenőrizzük. 
 
Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei: 
Nagyon gyakori: száraz torok, átmeneti zavartság, tájékozatlanság, hányinger, hányás, fejfájás, hátfájás 
Gyakori: vénagyulladás,erős fájdalom műtétet követően,átmeneti látászavar,szájsérülés,nehéz légút biztosítás,remegés, 
hidegrázás. 
Kevésbé gyakori: fogsérülés,gégegörcs,verőér szúrása központi véna biztosításakor,gépek meghibásodása,véletlen ébrenlét, légút 
biztosítás kivitelezhetetlensége,  
Ritka: gyógyszerallergia, szívmegállás, halálozás. 
 
Regionális, helyi érzéstelenítés: 

A fájdalommentesség a test bizonyos, körülírt területeire, vagy csak az operáció helyére korlátozódik, öntudatvesztéssel nem 
párosul. 
A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza. 
Gerinc közeli (spinális vagy epidurális) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a 
módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé, vagy köré. 
 Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes. 
A kielégítő érzéstelenítés velejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg, a műtét alatt nem érzi és nem képes mozgatni a 
beteg. 
A regionális, helyi érzéstelenítés mellékhatásai: 
A helyi érzéstelenítés e típusai kisebb megterhelést jelentenek a szervezetnek, az idegsérülések igen ritkák. 
Gyakori: fejfájás, átmeneti vizelési zavar. 
Kevésbé gyakori: derékfájás, tályog epidurális kanülálást követően, központi idegrendszer görcsei, szívmegállás. 
Nagyon ritka: alsó testfél bénulás, gennyes agyhártyagyulladás, gerinchártya bevérzés, halálozás. 
 
Kérjük, műtét előtt saját érdekében ügyeljen a következőkre! 

• Hat órával a műtét kezdete előtt ne egyen ne igyon, ne dohányozzon! 

• Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el! Ha van, vegye le ékszereit, testékszereit (piercing), mossa le a 
körömlakkot, szemfestéket! 

• Rendszeresen szedett gyógyszereit mutassa meg altatóorvosának is, aki el fogja mondani, hogy mely gyógyszereket 
hagyja ki és melyeket szedje még a műtét napjának reggelén is. 

• A műtőbe szállítás előtt rendszeresen használt szemcseppjét cseppentse be, asztma spray-jét hozza magával. 



 


