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A SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁST KIEGÉSZÍTŐ BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
 
1. A műtét neve:  
A térdízület tükrözése, térdközeli folyadékkal telt burzák, lágyrész szaporulatok műtéti eltávolítása, térdközeli 
csontok korrekciós műtétei.  

 
2. A műtét rövid leírása: 
A fenti műtéteket minden esetben a térdízület csőtükrözésével indítjuk. 2 db 1 cm-es metszést ejtünk, a térd 
elülső felszínének külső és belső oldalán. A külső nyíláson át endoszkópot vezetünk az ízületbe, mellyel az 
ízület belső képleteit, a porcfelszíneket, szalagokat, ízületi nyálkahártyákat és rostporcos gyűrűket áttekintjük. 
A másik belső nyíláson át az erre a célra kifejlesztett eszközzel a sérült porcrészleteket, szalagmaradványokat, 
ízületi szabad testeket eltávolítjuk. Elektromos forgó késsel (Shaver) a gyulladt ízületi nyálkahártyát távolítjuk 
el, amennyiben szükséges.  
Térdtáji nyáktömlők esetén külön nyíláson át ezeket kipreparáljuk, eltávolítjuk. 
Térdtáji csontkorrekciós műtétek esetén (sípcsont és combcsont térdízület közeli végén végezhetők) szintén 
külön nyílásból rezgő fűrész segítségével a csont átvágását, szükség esetén a csontdarab eltávolítását tudjuk 
elvégezni, majd ezt követi a tengely korrekció. 
Artroszkópos és ehhez kapcsolódó lágyrész elváltozások eltávolítása esetén külső rögzítőt nem alkalmazunk. 
Az operált végtag műtét után 1-2 nappal kímélet mellett terhelhető. Csontátvágás esetén műtétet követően 
külső rögzítőt (ortézist) helyezünk fel és a műtét típusától függően 4-6 héten át gyógytornát alkalmazunk, 
amíg a beteg a végtagot nem terhelheti. 
 
3. A műtét közvetlen kockázatai:  
- A térdízület közelében futó erek, idegek sérülése, a szárkapocs fejecsénél haladó ideg sérülése, aminek 

következménye a lábfej feszítésének képtelensége lehet. A szintén térdízület közelében futó erek sérülése 
esetén annak típusától és méretétől függően a végtag keringési zavara léphet fel.  

- Ízületi tükrözést túlnyomás mellett végzünk, ezért a direkt ideg- és érsérüléseken túl a nyomásfokozódás 
miatt átmeneti, vagy végleges ér- és idegkárosodás is előfordulhat. 

- A műtéteket minden esetben úgynevezett „vértelenségben” végezzük. A combot leszorító mandzsetta alatt 
a bőr felhólyagosodhat, elhalhat, illetve a térdtől lefelé a végtagon túlnyomás miatt idegsérülés, átmeneti, 
vagy végleges jelleggel előfordulhat (kompressziós szindróma). 

 
4. A műtét előnyei:  
A térdízület, illetve térdtáji elváltozások, végtag tengely-deformitásai esetén eredménytelenül végzett nem 
műtéti kezelés (reumatológiai, ortopédiai) után végezzük a fenti műtéteket, ami a térdízületen belüli 
elváltozások oki kezelését jelentik. Ezzel lehetővé válik az ízületi porcfelszínek állapotának felmérése és ettől 
függően a további kezelések maghatározása.  
A térdtáji lágyrész elváltozások a beteg számára gyakran okoznak erős fájdalmat, akár 
mozgáskorlátozottságot, esztétikai problémát, ezek teljes megoldására ad lehetőséget a műtét. Térdtáji 
csontkorrekciós műtéttel a végtag tengelyeltéréseinek (varus, vagy valgus, O vagy X állás) korrekciójára van 
lehetőség, amivel az esetleges nagyobb beavatkozások, pl. protézis beültetése, időben jelentősen kitolhatóak.  
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5. Lehetséges szövődmények: 
- A seb elgennyesedése. 
- A fertőzés ráterjedése a csontvelőre és a térdízületre, ami térdízületi gyulladás, akár szepszis (vérmérgezés) 

kiinduló pontja is lehet, ami súlyos, akár életveszélyes állapothoz vezethet. 
- Részben a műtéti szövetroncsolás, részben a műtét során alkalmazott leszorítás miatt alsóvégtagi 

rögösödés, trombózis, ebből életveszélyes tüdőembólia alakulhat ki. 
- A műtét során a térdközeli képletek (erek, idegek, ínak) sérülése miatt a későbbiekben keringési, 

beidegzési, illetve ennek következtében érzés- és mozgászavara alakulhat ki, ami a végtag izomzatának 
sorvadásához, az izomzat erejének csökkenéséhez vezethet. 
 

6. Egyéb műtéti megoldások:  
Nem megfelelő időben végzett artroszkópia, illetve csontkorrekciós műtétek esetén a térdízület terhelési 
felszínei tovább kopnak, ismétlődő térdízületi gyulladások alakulhatnak ki, emiatt a későbbiekben már csupán 
térdízületi protézis beültetése végezhető. 

 
7. Nem műtéti lehetőségek:  
Gyógyszeres kezelés, ízületbe adható porcképző injekció, fizioterápia, gyógytorna, életmódváltás, sport, 
súlycsökkentés. 

 
Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg kezelő orvosától a műtét előtti találkozáskor! 

Kisvárda, ……………… év ..……..................... hó .…...... nap 

A tájékoztatót megértettem:     .............................................…………………. 
         beteg aláírása 
 
 

Amennyiben nem a beteg kapta a tájékoztatást: 
Szülő/törvényes képviselő/gondnok/nyilatkozattételre jogosult adatai (név, szig. szám, lakcím) és aláírása:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Korlátozottan cselekvőképes beteg esetében a betegnek és a törvényes képviselőnek (szülő vagy gondok) együttes aláírása szükséges. 
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A műtéti beavatkozást igénybe vevő beteg neve: ……………………………………………………………………………………….. 

Szül. idő: ………………………………………………………………., TAJ szám: ………………………………………………………………………. 

Alulírott kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy kezelőorvosom Dr. .………….………………………………………… 

részletesen tájékoztatott betegségemről, valamint a felajánlott műtét kockázatairól, előnyeiről, a lehetséges 

szövődményekről, és a kezelési alternatívákról.  

Előtte megismertem a túloldalon lévő B.1.2./T.12. számú Tájékoztató a térdízületi artroszkópia, térdtáji 

lágyrész eltávolítások, térdközeli osteotomiak műtéti kezeléséről című írásos tájékoztatót, melyet 

áttanulmányoztam / számomra felolvastak (a nem kívánt részt húzza át). 

A beszélgetés során kérdéseket is tettem fel: …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..………………................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….…….. (ha nem volt kérdés áthúzandó). 

A szóbeli és írásos tájékoztatást megértettem, kérdéseimre kielégítő választ kaptam. Ezeket elégségesnek 
találtam ahhoz, hogy szabadon dönthessek a műtét elfogadásáról vagy elutasításáról. A döntéshez elegendő 
idő állt rendelkezésemre. Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak előre 
kiszámíthatatlan szövődmények, melyek a várható eredményt és gyógyulás időtartamát kedvezőtlenül 
befolyásolhatják.  
Felhatalmazom/nem hatalmazom fel (a nem kívánt részt húzza át) a műtétet végző orvost, illetve orvos 
csoportot, és asszisztenciáját arra, hogy a műtét során felmerülő olyan előre nem látható műtéti beavatkozást 
is elvégezzenek, mely orvosilag indokolt, és az egészségem megóvására, illetve az életem meghosszabbítására 
irányul. Beleegyezem, hogy a műtét során szükségesnek tartott vérkészítményt, gyógyszert, fokozottan 
ellenőrzött szert, más anyagokat beadják, és a műtét során szükségessé váló kiegészítő vizsgálatokat 
elvégezzék.  
Kijelentem, és aláírásommal megerősítem, hogy a felajánlott műtéti kezelésbe beleegyezek és kérem, hogy azt 
rajtam elvégezzék. 
Elismerem, hogy beleegyezésemet kellő megfontolás után, a tájékoztatás megértése alapján minden 
kényszertől mentesen adom.  

Kisvárda, ………… év ..……................... hó .…........ nap 

…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
  Tájékoztatást végző orvos aláírása            Beteg aláírása 

Amennyiben nem a beteg gyakorolja a beleegyezést: 
Szülő/törvényes képviselő/gondnok/nyilatkozattételre jogosult személy adatai (név, szig. szám, lakcím) és aláírása:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Korlátozottan cselekvőképes beteg esetében a betegnek és a törvényes képviselőnek (szülő vagy gondnok) együttes aláírása szükséges. 
 

Írni, olvasni nem képes beteg esetén:  
A beteg előttünk kijelentette, a számára felolvasott tájékoztatóban foglaltakat megértette és a műtétbe beleegyezését 
adta. 
Tanú (név, lakcím, szig.szám): ………………………………………… Tanú (név, lakcím, szig.szám): ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Aláírás: …………………………………………………………………………… Aláírás: …………………………………………………………………………. 


