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Tájékoztató és beleegyezı nyilatkozat a szülésvezetés módjáról,  

elızetes császármetszésen átesett szülını számára 
 
 
Ismerem a tényt, hogy rajtam korábban császármetszést végeztek.  
 
Megértettem és tudomásul veszem, hogy 
 

1. elızetes császármetszés utáni hüvelyi szülés alacsonyabb kockázatokkal jár, mint ha 
ismételten császármetszést végeznek rajtam. 

2. lehetıségem van ismételten császármetszés végzését kérni, vagy választani a hüvelyi 
szülést elızetes császármetszés után. 

3. az elızetes császármetszés után hüvelyi szülést választó nık körülbelül 70%-a képes 
sikeresen hüvelyi úton szülni. 

4. a szülés valamennyi módja kismértékő kockázatot jelent az anya és a magzat számára 
egyaránt. 

5. az elızetes császármetszés utáni hüvelyi szülés során körülbelül 1% annak a 
kockázata, hogy a méh azon részén, ahol a korábbi mőtét történt méhrepedés lép fel. 

6. amennyiben az elızetes császármetszés utáni hüvelyi szülés során méhrepedés 
következik be, az ilyenkor elvégzendı sürgıs császármetszéssel sem minden esetben 
elızhetı meg a súlyos anyai vagy magzati károsodás. 

7. a döntést, mely szerint megkísérlem az elızetes császármetszés utáni hüvelyi szülést, 
teljes mértékben nekem kell meghoznom. Tudom, hogy van lehetıségem ismételten 
császármetszés végzését kérni, ezt a lehetıséget ismertették velem. 

8. sikeres hüvelyi szülés esetén a szülés után kevesebb problémám lesz, és rövidebb ideig 
kell kórházban tartózkodnom, mint császármetszés után. 

9. elızetes császármetszés utáni hüvelyi szülés során a méh izomzatának összehúzódását 
segítı Oxytocin hormon adása válhat szükségessé a szülés segítése céljából, és ennek 
a hormonnak az adása szövıdményekkel járhat, melyet elıttem részletesen 
ismertettek. 

10. amennyiben hüvelyi szülést választok, és a szülést mégis császármetszéssel kell 
befejezni, a lehetséges szövıdmények esélye valamivel nagyobb, mint ha eleve 
ismételt (tervezett) császármetszést végeznének rajtam. 

11. elızetes császármetszés utáni hüvelyi szülés esetén gyakrabban van szükség 
úgynevezett hüvelyi szülésbefejezı mőtét (vacuumextractio, fogómőtét) végzésére. 

12. ha tervezetten ismételt császármetszést végeznek, azt a betöltött 39. héten végzik el, a 
magzat méhen belüli elhalásának 39. hét utáni kissé fokozottabb veszélye miatt. 

13. döntésemet a terhességem folyamán bármikor megváltoztathatom. 
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Kijelentem, hogy elolvastam és megértettem a fenti tájékoztatást. Kezelıorvosommal,  

dr.  ……………………………….……-al történt megbeszélést követıen lehetıségem volt 

kérdéseket feltenni, és a kérdéseimre megfelelı válaszokat kaptam.  

A tájékoztatást kielégítınek tartom, további kérdéseim nincsenek. 

 
 
Budapest, 20…… év ………………………………… hónap ……… nap. 
 
 
 
Kérjük, a megfelelı helyen írja alá: 
 
 
 
A hüvelyi úton történı szülést választom: 
 
 

  
 
Ismételt császármetszés végzését kérem: 

……………………………………….. 
a szülını vagy törvényes képviselı aláírása 

neve:……………………………………….. 

TAJ-száma:………………………………... 

 

 ……………………………………….. 
a szülını vagy törvényes képviselı aláírása 

neve:……………………………………….. 

TAJ-száma:…………………………...…... 

 
 


