
 

 

1 Paracentesis és tubus műtéti tájékoztató Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza, Fül-orr-gége 

 

 
 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

Paracentesis és tubus 
 

Beavatkozás tervezett időpontja: 20........... év..............................hó..............nap 

Kedves Betegünk! Kedves Szülők! 

A javasolt műtéthez szükséges az ön beleegyezése, hogy megfelelőképpen 

határozhasson, ebben az írásos tájékoztatóban, valamint későbbi felvilágosító beszélgetésben 

szeretnénk informálni 

• a betegségről, 

• az ajánlott kezelés módjáról, jelentőségéről, esetleges kockázatairól és hátrányos 

következményeiről. 

A betegség: 

 A középfül légcseréjében, nyomás kiegyenlítődésében hosszabb ideig fennálló zavarok 

(pl. az orr vagy az orrmelléküregek megbetegedése, megnagyobbodott orrmandulák 

következtében) halláskárosodáshoz (hangvezetéses nagyothalláshoz vezetnek. A középfülben 

kialakuló alacsony nyomás miatt a dobüregben folyadék jelenik meg, mely később 

besűrűsödik és a hallócsontok összenövését okozza. A következmény maradandó 

halláskárosodás lesz. 

A műtét: 

Helyi vagy általános érzéstelenítésben (maszk narcosisban) operációs mikroszkóp alatt 

a dobhártyát egy kis metszéssel megnyitjuk (paracentesis). A dobüregi folyadékot ezen a kis 

nyíláson keresztül le tudjuk szívni. 

Szükség esetén ebbe a metszésbe egy kis csövecskét ültetünk. A dobüreg drénezése, jó 

ventillációja miatt a középfül- és a fülkürt-nyh-a gyulladása gyorsabban lezajlik, ezáltal javul 

a hallás és meggátolható a hallócsontok összenövése. 

A csövecske hosszabb ideig a dobh. Marad. Később (általában hónapok múlva) magától 

kilökődik, vagy eltávolítjuk. 

 A megnagyobbodott orrmandulát rendszerint ezzel a beavatkozással egy időben 

kivesszük. 
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Lehetséges komplikációk: 

A kezelés sikerességét és abszolút kockázatmentességét egyetlen orvos sem 

garatálhatja. Ennél a beavatkozásnál azonban nagyon ritkák a szövődmények. 

Néha gyulladás lép fel a dobártyán vagy a kp. nyh-án, ez azonban gyógyszeres 

kezeléssel a legtöbb esetben jól befolyásolható. Csak kivételesen kell idő előtt eltávolítani a 

csövecskét. 

A ventillációs csövecske kilökődése vagy eltávolítása után a dobh. Csaknem minden  

esetben megától záródik, ha ez nem következik be, a zárást műtéti úton lehet elvégezni. 

Műtéti eredmény: 

A beavatkozást követő gyógyulás kilátásai jók. Ha azonban már bekövetkezett a 

hallócsontok összenövése, a paracentézis és a dobüreg drénezése a ventillációs tubus 

beültetése nem eredményez hallásjavulást. Ajánlatos ezért a beavatkozást mielőbb, még 

időben elvégezni. A tubus kilökődése vagy eltávolítása után a folyamat kiújulhat, ilyenkor az 

eljárást általában meg kell ismételni. A műtét maga ritkán okoz halláskárosodást, de teljes 

biztonsággal nem zárható ki. 

Műtét utáni magatartás:  

Amíg az orvos meg nem állapítja, hogy a dobhártya záródott, nem juthat víz a 

hallójáratba. Erre különösen fürdésnél és hajmosáskor kell ügyelni. A szükséges teendőket 

meg fogjuk Önnel beszélni.  

Felvilágosító beszélgetés: 

Ebben a tájékoztatóban csak általános áttekintést tudunk Önnek adni. A betegség 

részleteire, a kezelés szempontjából lényeges megelőző és kísérő betegségekre, valamint az 

életkor jelentőségére a felvilágosító beszélgetésben térünk ki. 

A gyakori szempontból fontos szövődményeket felsoroltuk a tájékoztatóban. Emellett 

azonban a ritka és kivételesen ritka, valamint jelentéktelen komplikációk egész sora fordulhat 

elő. A műtétet megelőző vizsgálatoknak az előkészítő kezelésnek (pl. szív/vérkeringés), a 

járulékos beavatkozásoknak (pl. inj, vértranszfúziók) és az utókezelésnek is lehetnek 

szövődményei. Itt ezeket nem részletezzük, mert úgy gondoljuk, hogy az Ön elhatározása 

szempontjából nincs döntő jelentőségük. 

A felvilágosító beszélgetés után meg fogjuk kérdezni, hogy elégségesnek tartja-e a 

felvilágosítást. Ha nem lesz több kérdése, feltételezzük, hogy megértette a felvilágosítást és 

mindent megtudott, ami tudni akart. 

További felmerülő kérdések: 

A műtéti felvilágosítás során minden Önt érintő kérdést, amire addig nem kapott választ 

tegyen fel orvosának! Pl.: 

Mennyire szükséges és sürgős a műtét? 

Fennáll-e valamilyen személy szerint Önt érintő szövődmény veszélye? 

Milyen előzetes vizsgálatok szükségesek még a műtéthez? Ezek milyen szövődményekkel 

járhatnak? 

Meddig tart előreláthatólag az intézeti kezelés? 
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A tájékoztatást követően a beteg által feltett kérdések: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Orvosi feljegyzések a felvilágosítás során: 

(Pl.: egyéni kockázatok és lehetséges további szövődmények, esetleges kiegészítő 

beavatkozások és azok kockázatai, mellékhatása, a beleegyezés korlátozása és ebből adódó 

esetleges hátrányok) 

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

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

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

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

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

Felvilágosítást és beavatkozást végző orvos neve: 

         
 
 
                                                       ……………………………………………………………… 

                            orvos aláírása 

                                                                                                                              Ph 
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Név:  ................................................................................................................ 

Születési idő:  .............. év .................... hó ................. nap  

Anyja neve: ................................................................................................................ 

Lakcím: ................................................................................................................ 

TAJ-szám: ............ - ............. - ...........  

 

BETEGNYILATKOZAT - beleegyező 

Elolvastam a klinikai vizsgálatokról és a műtéteimről szóló leírást. A kezelőorvos számomra 

érthető módon szóban el is magyarázta azt, illetve a feltett kérdéseimre kielégítő választ adott. 

Megértettem, hogy részvételem önkéntes. Elég információt kaptam a vizsgálat és a műtétek 

céljáról, módszeréről, kockázatáról és előnyeiről ahhoz, hogy meg tudjam ítélni a megajánlott 

vizsgálatot, műtétet. Megértettem, hogy részvételemet a kezelésben bármikor 

visszautasíthatom. Tudomásomra hozták azt is, hogy ez további orvosi ellátásomat nem fogja 

hátrányosan befolyásolni, de azt is vállalom, hogy az ebből származó kóros állapotromlásért 

mindenben én felelek. 

Aláírásommal igazolom, hogy beleegyezem a vizsgálatba, műtétbe való részvételbe és hogy 

aláírtam a beleegyező nyilatkozat egy példányát. 

Orvosaim elől semmiféle tartós orvosi-, ideggyógyászati-, pszichiátriai betegségeimet, 

kezeléseimet nem hallgattam el. Nyilatkozatomat tiszta tudattal, befolyásmentesen, szabad 

akaratomból tettem, saját érdekem és egészségem megőrzése érdekében. 

Orosháza, 20........év .............................hó ......... nap 

 

……………………………… 

beteg aláírása 

 

Tanúk: 

  

1.   

………………………………...  ………………………………... 

aláírás  lakcím 

2.   

………………………………...  ………………………………... 

aláírás  lakcím 
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Név:  ................................................................................................................ 

Születési idő:  .............. év .................... hó ................. nap  

Anyja neve: ................................................................................................................ 

Lakcím: ................................................................................................................ 

TAJ-szám: ............ - ............. - ...........  

BETEGNYILATKOZAT – elutasító 

Alulírott ................................................. kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a 

javasolt, illetve szükséges KÓRHÁZI FEVÉTELBE, VIZSGÁLATBA, MŰTÉTBE a kellő 

orvosi felvilágosítás ellenére NEM EGYEZEM BELE, saját felelősségemre a mai napon 

otthonomba távozom. 

Elolvastam a klinikai vizsgálatokról és a műtéteimről szóló leírást, a betegségemre vonatkozó 

vizsgálatok eredményét. Elég információt kaptam a kórházi felvétel, vizsgálat, a műtétek 

céljáról, módszeréről, kockázatáról és előnyeiről ahhoz, hogy meg tudjam ítélni a 

visszautasítás következményeit. Betegségem természetével és a visszautasításból származó 

szövődményekkel, az egészségi állapotom károsodásával tisztában vagyok. Módomban állt a 

fent említettekkel kapcsolatban további kérdéseket feltenni. Ezzel a lehetőséggel éltem, 

kérdéseimre részletes, kielégítő választ kaptam, azt megértettem, tudomásul vettem. További 

kérdést nem tettem fel. A visszautasításból származó állapotromlásét mindenben én felelek. 

Nyilatkozatomat tiszta tudattal, befolyásmentesen, szabad akaratomból tettem. 

Orosháza, 20........év .............................hó ......... nap 

……………………………… 

beteg aláírása 

 

Tanúk: 

  

1.   

………………………………...  ………………………………... 

aláírás  lakcím 

2.   

………………………………...  ………………………………... 

aláírás  lakcím 

 

 


